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 مؼدمي

 احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل

   وبعد: 

ف، ظـ ؾؼف افزـوة، هذه افػريضي رتُ ط  ف وـتوب َش ٌ ـتبتُ ْح ؾفذا بَ 

 ،ؿ ظظقؿيؽَ حلِِ  هضفو ظذ ظبودرَ ظفو رب افعودغ وؾَ افتل َشَ  افعظقؿي

صؾ افتؽوؾؾ آجتعاظل دم ادجتؿع ادسؾؿ، ؾال أن َي : ـ أبرزهومِ 

ؿرض أؿقام مـ ـثرة افطعوم، ويؿقت أؿقام مـ صدة اجلقع يَ 

 !وافعطش

 فؾعال، وامتثول أمر افؽبر ادتعول، ؾؼد ؿول تعوػ رودم افزـوة تطف 

اَلةَ  َوَأؿِقُؿقا: )مقاضع مـ ـتوبف يدم شت وةَ  َوآُتقا افص  ـَ  .(افز 

ـْ  ُخْذ  }: مًرا كبقفآوؿول تعوػ  ؿْ  ِم ُرُهؿْ  َصَدَؿيً  َأْمَقاِِلِ  ُتَطفِّ

قِفؿْ  ِـّ و َوُتَز ـٌ  َصاَلَتَؽ  إِن   َظَؾْقِفؿْ  َوَصؾِّ  ِِبَ ؿْ  َشَؽ  { َظؾِقؿٌ  َشِؿقعٌ  َواهلل ُ َِلُ

 .[273: افتقبي]
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ؿفؿ أن ؾِ ظْ أَ »فقؿـ: إػ امًرا معوذ بـ جبؾ دو أرشؾف آ ـبل وؿول اف

د ظذ رَ تمخذ مـ أؽـقوئفؿ وتُ  ،اهلل اؾسض ظؾقفؿ صدؿي دم أمقاِلؿ

 .«ؾؼرائفؿ

ؾحوول  ،بنخراج افزـوة ـ بعده افـوَس مِ  افـبل  ر أصحوُب مَ وأَ 

 ،ؾتصدى ِلؿ أصحوب افرشقل ،بعض أهؾ افـػوق مـعفو

 ٕؿوتؾـ واهلل): ؿوئاًل  ،أبق بؽر ،ٕمي إـزديؼ اوظذ رأشفؿ ِص 

 مـعقين فق واهلل !ادول حؼ افزـوة ؾنن وافزـوة، افصالة بغ قر  ؾَ  ـمَ 

 فؼوتؾتفؿ ،وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل إػ يمدوهنو ـوكقا ووؿً ـَ ظَ 

 .!!(مـعفو ظذ

وظذ أهنو خترج  ،بعد جقؾ ظذ ؾرضقي افزـوة مي جقاًل إُ  ًؾوتػؼ

د إػ ادصورف افثعاكقي افتل حددهو اهلل دم ـتوبف مول إؽـقوء ؾُسَ  مـ

 ؾؼول: ،افعزيز

عَا  }  َدَؿوُت  إِك   َواْدَُمف َػيِ  َظَؾْقَفو َواْفَعوِمؾِغَ  َواْدََسوـِغِ  فِْؾُػَؼَراءِ  افص 

َؿوِب  َودِم  ُؿُؾقُِبُؿْ  ـِ  اهلل ِ َشبِقؾِ  َودِم  َواْفَغوِرِمغَ  افرِّ بِقؾِ اف َواْب  َؾِريَضيً  س 

ـَ   .[67: افتقبي] { َحؽِقؿٌ  َظؾِقؿٌ  َواهلل ُ اهلل ِ ِم
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ظـد ـثر مـ  مع افشح وافبخؾ موكـو اكتؼ ؾقف اجلفؾوفؽقن ز

ًُ ؼ، ؾْ اخَل  أحؽوم افزـوة دم صقرة شمال  وبغ ؾقفهذه افرشوفي ُٕ  ـتب

 .بطريؼي شفؾي، وبوهلل افتقؾقؼ ،وجقاب

 واحلؿد هلل رب افعودغ.

 ك ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفف وصحبفورِ ؿ وبَ ؾِّ افؾفؿ وَش  ؾِّ وَص  

 .أمجعغ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجى وادحؼؼ/ وـتبف ببـوكف: افبوحٌ

، فعوم أفػ وأربععِائي وأربعغ مـ هجرة ( مـ صفر ربقع افثوين25)

 .افـبل 

 م(.2729ـ  ـ يـوير2يقم افثالثوء ) ؾجر ادقاؾؼ

 مـشلة أبق ظؿر ـ احلسقـقي ـ افؼؿقي ـ مك.بؼريي خوفد بـ افقفقد ـ 

 72552537627واتس:    72722263228هوتػ: 
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 مو تعريػ افزـوة دم افؾغي وافؼع؟: افسمال إول

 .افزـوة دم افؾغي هل افـعاء وافزيودة وافزـياجلقاب: 

فو ـومـفو افطفورة، وم .مـفو افصالح وـثرة اخلر ؼ ظذ ظدة معوٍن،ؾَ طْ وتُ  

 ومـفو افزـي. ،ددحا

 .(1)مـ ادول خمصقص ُمعغ   إخراج ؿدر: ؾفل أمو افزـوة دم افؼع

 ٕصـوف خمصقصي بؼوط خمصقصي.

 ؿ افزـوة؟ؽْ مو ُح  افسمال افثوين:

 ض ورــ مـ أرـون اإلشالم اخلؿسي.رْ افزـوة ؾَ اجلقاب: 

ـي، وإمجوع إمي مـ فدن رشقل اهلل بدفقؾ افؼرآن افؽريؿ، وافس  

 .إػ ؿقوم افسوظي 

إٓ إذا ـون حديٌ ظفد  ،ر افزـوة مـ أهؾ اإلشالم ؾفق ـوؾرؽَ كْ ـ أَ ومَ  

 عرف أصقل افديـ.بوإلشالم ومل يَ 

: تعوػ اهلل وؿول ،متقؼـ إمجوع هذا ـوفصالة، ضرْ ؾَ  افزـوة)حزم:  ـباؿول 

 ؾؾؿ[ 5: افتقبي] {شبقؾفؿ ؾخؾقا افزـوة وآتقا افصالة وأؿومقا توبقا ؾنن}

                                                      

 املال ُيْطَلق عىل الذهب، والفضة، والزرع، واملاشوة... وغريها. (1)

 .فكل ما يمكن االىتفاع به، فهو مال 
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 ويؼقؿ افؽػر، ظـ ويتقب تعوػ، بوهلل ـمِ مْ يُ  حتك أحد شبقؾ تعوػ اهلل حبِ يُ 

 .(1)(افزـوة ويميت افصالة،

 يؽقن أن إٓ ر،ػَ ـَ  دهوَح َج  ـؾؿَ  اإلشالم، أرـون أحد هل)ؿول افـقوي: و

 .(2)(فر  عَ ؾقُ  ،وجقِبو عرفيَ  ٓ بوإلشالم ظفد حديٌ

 ؟ؿ مـ يؿـع افزـوةؽْ افسمال افثوفٌ: مو ُح 

ؾفق  ،ا فػرضقتفو ومل يؽـ حديٌ افعفد بوإلشالمرً ؽِ ـْ عفو مُ ـَ إذا مَ  اجلقاب:

 ـوؾر.

 جي.ؿف أهؾ افعؾؿ ويؼقؿقن ظؾقف احُل ؾِ ُيعْ  ،وإذا ـون حديٌ ظفد بوإلشالم

ض رِّ عَ ومُ  ،ـبرة مـ أبشع افؽبوئر و ؾفق مرتؽىح  وُص  عفو بخاًل ـَ ـ مَ وأمو مَ 

 حلدود اهلل. وطومل ومتعد   ،كػسف فعؼوب اهلل وشخطف

ـَ }ؿول تعوػ:  َهَى  َيْؽـُِزونَ  َواف ِذي يَ  افذ  َٓ  َوافِْػض   اهلل ِ َشبِقؾِ  دِم  ُيـِْػُؼقهَنَو َو

ُهؿْ  ْ و َؾُتْؽَقى َجَفـ ؿَ  َكورِ  دِم  َظَؾْقَفو ُيَْؿك َيْقمَ ( 34) َأفِقؿٍ  بَِعَذاٍب  َؾَبؼِّ  ِِبَ

ـَْزُتؿْ  َمو اَهَذ  َوُطُفقُرُهؿْ  َوُجـُقُِبُؿْ  ِجَبوُهُفؿْ  َْكُػِسُؽؿْ  ـَ ـُْتؿْ  َمو َؾُذوُؿقا ِٕ  ـُ

 .[35 ،34: افتقبي] { َتْؽـُِزونَ 

 فقؽؿ بعض إحوديٌ افتل ؾقفو ظؼوب موكع افزـوة:إو

                                                      

 .(3/ 4) ((بؤثور ذ  َح ادُ ))( 1)

 .(249/ 2) ((ادػتغ وظؿدة افطوفبغ روضي))( 2)
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( مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف 987)(( صحقحف))روى مسؾؿ دم 

 : ؿول رشقل اهلل  ؿول:

حؼفو، إٓ إذا ـون يقم  ـ صوحى ذهى وٓ ؾضي، ٓ يمدي مـفومو مِ »

ًْ ػِّ افؼقومي، ُص  ى ِبو قَ ؽْ ل ظؾقفو دم كور جفـؿ، ؾقُ مْحِ فف صػوئح مـ كور، ؾلُ  ح

جـبف وجبقـف وطفره، ـؾعا بردت أظقدت فف، دم يقم ـون مؼداره مخسغ 

وإمو إػ  إمو إػ اجلـي :ؼه بغ افعبود، ؾرى شبقؾفشـي، حتك يُ  أفػ

 .«افـور

وٓ صوحى إبؾ ٓ يمدي مـفو حؼفو، »وإلبؾ؟ ؿول: ؿقؾ: يو رشقل اهلل، ؾ

ح ِلو بؼوع ؿرؿر، طِ ردهو، إٓ إذا ـون يقم افؼقومي، بُ ـ حؼفو حؾبفو يقم وِ ومِ 

ا، تطمه بلخػوؾفو وتعضف  واحًد ػؼد مـفو ؾصقاًل أوؾر مو ـوكً، ٓ يَ 

د ظؾقف أخراهو، دم يقم ـون مؼداره مخسغ وٓهو رُ بلؾقاهفو، ـؾعا مر ظؾقف أُ 

إمو إػ اجلـي وإمو إػ  :ؼه بغ افعبود، ؾرى شبقؾفػ شـي، حتك يُ أف

 .«افـور

وٓ ؽـؿ، ٓ  وٓ صوحى بؼر»فبؼر وافغـؿ؟ ؿول: ؿقؾ: يو رشقل اهلل، ؾو

ػؼد مـفو ح ِلو بؼوع ؿرؿر، ٓ يَ طِ يمدي مـفو حؼفو، إٓ إذا ـون يقم افؼقومي بُ 

ـطحف بؼروهنو وتطمه ت ،وٓ ظضبوء و، فقس ؾقفو ظؼصوء وٓ جؾحوءصقئً 

د ظؾقف أخراهو، دم يقم ـون مؼداره مخسغ بلطالؾفو، ـؾعا مر ظؾقف أوٓهو رُ 
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إمو إػ اجلـي وإمو إػ  :ؼه بغ افعبود، ؾرى شبقؾفأفػ شـي، حتك يُ 

 احلديٌ. « ...افـور

ًٓ مَ »: ؿول رشقل اهلل اهلل ظـف ؿول:  وظـف ريض  ، ؾؾؿ يمدِّ ـ آتوه اهلل مو

ؿف يقم طقِّ يُ  ،فف زبقبتون ،و أؿرعؾ فف موفف يقم افؼقومي صجوظً ثِّ مُ  :زـوتف

أكو  !أكو موفؽ :ثؿ يؼقل -يعـل بشدؿقف  -افؼقومي، ثؿ يلخذ بؾفزمتقف 

 . أيي {ٓ يسبـ افذيـ يبخؾقن}ثؿ تال:   «!ــزك

 (.2473) أخرجف افبخوري

 زـوة.ك افرَ إػ ؽر ذفؽ مـ إحوديٌ افتل ؾقف افقظقد افشديد دـ تَ 

 ـ يمدي افزـوة؟مو ثقاب مَ  :افسمال افرابع

 بوفرمحي ؼ  ُيبَ  -ادمدي فؾػرائضا ادؿتثؾ ٕمر اهلل ورشقفف، هذ اجلقاب:

وٕجر افؽبر مـ اهلل، وبؿضوظػي مو يتصدق بف بو ،وافتطفر مـ افذكقب

 .ويزـل بف إػ أضعوف ـثرة

ـ بؾ مـ صػوت مَ  ،نوفقسً أي جـو ،ـ صػوت أهؾ اجلـونؿ أن مِ ؾَ عْ قُ وفْ  

 .أهنؿ ـوكقا يمدون افزـوة -دخؾقن افػردوسيَ 

ـَ ( 2) ادُْْمِمـُقنَ  َأْؾَؾَح  َؿْد }ؿول تعوػ:  ( 2) َخوِصُعقنَ  َصاَلِِتِؿْ  دِم  ُهؿْ  اف ِذي

ـَ  ـِ  ُهؿْ  َواف ِذي ْغقِ  َظ ـَ ( 3) ُمْعِرُضقنَ  افؾ  وةِ  ُهؿْ  َواف ِذي ـَ ( 4) َؾوِظُؾقنَ  فِؾز 

ـَ  ٓ  ( 5) َحوؾُِظقنَ  فُِػُروِجِفؿْ  ؿْ هُ  َواف ِذي ًْ  َمو َأوْ  َأْزَواِجِفؿْ  َظَذ  إِ  َأْيعَاهُنُؿْ  َمَؾَؽ

ُؿْ  ـِ ( 6) َمُؾقِمغَ  َؽْرُ  َؾنهِن  ( 7) اْفَعوُدونَ  ُهؿُ  َؾُلوَفئَِؽ  َذفَِؽ  َوَراءَ  اْبَتَغك َؾَؿ
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ـَ  ََموَكوِِتِؿْ  ُهؿْ  َواف ِذي ـَ َواف  ( 8) َراُظقنَ  َوَظْفِدِهؿْ  ِٕ  َصَؾَقاِِتِؿْ  َظَذ  ُهؿْ  ِذي

ـَ ( 27) اْفَقاِرُثقنَ  ُهؿُ  ُأوَفئَِؽ ( 9) ُيَوؾُِظقنَ   ؾِقَفو ُهؿْ  اْفِػْرَدْوَس  َيِرُثقنَ  اف ِذي

 .[22 - 2: ادممـقن] {(22) َخوفُِدونَ 

 افؼتؾ ـون إٓ ط  ؿَ  افعفد ؿقم ضؼَ كَ  مو»مو صحي حديٌ:  :افسمال اخلومس

 عـَ مَ  وٓ ادقت، ظؾقفؿ اهلل طؾ  َش  إٓ ط  ؿَ  ؿقم دم افػوحشي طفرت وٓ بقـفؿ،

 ؟«افؼطر ظـفؿ اهلل سبَ َح  ؿط إٓ افزـوة ؿقم

 إػ افضعػ أؿرب.هق ؾ، وُمعَ اجلقاب: 

 :ذوهو وصطر موففعفو ؾنكو آِخ ـَ ـ مَ ومَ »مو صحي حديٌ: افسمال افسودس: 

 ؟«وجؾموت ربـو ظز زَ مي مـ ظَ زْ ظَ 

 ـثر مـ افـؼود. فػع  ضعقػ، وؿد َض اجلقاب: 

 .(تف أهؾ افعؾؿ بوحلديٌبِ ثْ ٓ يُ )ؿول اإلموم افشوؾعل: 

ر ـَ وفقٓ حديثف )وذَ )ثؿ ؿول:  ،ز بـ حؽقؿبـ حبون دم ترمجي َِبْ اوأورده 

 .(ٕدخؾـوه دم افثؼوتاحلديٌ(

 ـ جتى افزـوة؟ظذ مَ  :افسمال افسوبع

 وب.َص فؽ فؾـِّ ر، ادوجتى ظذ ادسؾؿ، افعوؿؾ، افبوفغ، احُل : اجلقاب

 وب؟َص مو افـِّ  افسمال افثومـ:

 ،وجبً ظؾقؽ افزـوة :بعض ادول كؼقل فف ؽؾَ ـ مَ فقس ـؾ مَ  اجلقاب:

  .وادؾعفو دم احلول
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مـ أمهفو اـتعال افـصوب افذي هق  ،حتك جتى ظؾقف افزـوة ٓبد مـ شوط

 افزروع. مـمـ ادول أو  مؼدار معغ

  افؽوؾر؟هؾ جتى افزـوة ظذ :افسمال افتوشع

 وهذا متػؼ ظؾقف بغ افعؾعاء. .ؽوؾرافاجلقاب: ٓ جتى افزـوة ظذ 

 هؾ جتى افزـوة دم مول افصبل وادجـقن؟افسمال افعوش: 

 :ادسلفي حمؾ خالف بغ افعؾعاءهذه اجلقاب: 

أن افزـوة جتى دم مول افصبل افذي مل إػ  فؾحـػقيؾذهى اجلؿفقر خالًؾو  

فؾعؿقموت افتل ؾقفو إمر بوفزـوة،  .قس بعوؿؾوادجـقن افذي ف ،بؾغيَ 

إصؾ أن افزـوة جتى ظذ ادول وٓ ظالؿي ِلو ببؾقغ صوحبفو مـ  ٕنو

 وهق افراجح. .ظدمف

ـون يؼقل  افصحوبي وافتوبعغأحًدا مـ  ً أنبَ هؾ ثَ  :افسمال احلودي ظؼ 

 بقجقب افزـوة دم مول افقتقؿ؟

بـ بـ أيب ضوفى، وجوبر  ظعظوئشي، و ً ظـ أم ادممـغبَ كعؿ، ثَ اجلقاب: 

 وؽرهؿ. ...ظبد اهلل، وظبد اهلل بـ ظؿر

 ...ظطوء بـ أيب ربوح، وضووس، وحمؿد بـ شريـ وؿول بف مـ افتوبعغ:

 وؽرهؿ.
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 ،افزـوة دم مول افصبل وافقتقؿ وادجـقن جتىـقػ  افسمال افثوين ظؼ:

 !وفقسقا بؿؽؾػغ؟

 .بقِلودم صحي افعبودة وؿَ و افتؽؾقػ فقس شضً اجلقاب: 

 ف صحقح وصالتف صحقحي.ج  ؾَح  ،ذ  افصبل أو َص  ٍ  ؾنذا َح  

 ٓ ظالؿي ِلو بسـ صوحى ادول. ،وافزـوة ظبودة جتى دم ادول ذاتف

 ًٓ ًبو وضَ ٕكف فقس خُم  :وفؽـفو مل جتى ظذ افؽوؾر ظذ افرؽؿ مـ أن فف مو

 .كف ـوؾر أصاًل إبوفزـوة إذ 

ِ »هؾ صح حديٌ:  :افسمال افثوفٌ ظؼ روا دم أمقال افقتومك حتك ٓ اجت 

 ؟«افزـوةتلـؾفو 

 .ٓ يصح هذا ظـ رشقل اهلل اجلقاب: 

 هؾ جتى افزـوة دم ادول احلرام؟افسمال افرابع ظؼ: 

ٓ  ،فصوحبف، وٓ يؼ فف أن يتكف ؾقف ادول بؾ ظؾقف ردٓ، اجلقاب: 

  .ف صوحبفرِ عْ مو دام يَ  ،بزـوة وٓ بغرهو

بف ظذ افػؼراء، وإجر شقؽقن  َق د  َص تَ  ،عرف صوحبفؾنذا ـون ٓ يَ 

 فصوحى ادول إن صوء اهلل تعوػ.
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دم ادول حتك جتى  تتقؾرمو افؼوط افتل جتى أن  :افسمال اخلومس ظؼ

 ؾقف افزـوة؟

 اجلقاب: 

 ًٓ  و. ًؽو توم  ؾْ ؿؾؽف صوحبف مِ : أن يَ أو

ًٓ  مؾضي أ مـون ذهبًو أ ، شقاءوبَص بؾغ افـِّ ثوكًقو: أن يَ  ؽر  م. أ.موصقي.. مأ مو

 ذفؽ. 

 لقْ ٓن احَل قَ وهق مو يسؿقكف َح  .و: أن يؿر ظذ ادول ظوم هجري ـومؾثوفثً 

 وإكعا زـوِتو ظـد احلصود(. ،لقْ احَل ٓن قَ )وفقس فزـوة افزروع وافثعار َح 

 .ـودول وادوصقي :فؾـعاء رابًعو: أن يؽقن هذا ادول ؿوباًل 

ٓشتخدامف  عاو ٕهنشعرمه  مفعا ؽالعاال زـوة ؾقفؾ ،قتف أو شقورتفأمو ب 

 .اخلوص

)دم اجلفوز احلسبل  افقتومك افتل تقضع فألضػول إمقاُل  :دخؾ دم هذاويَ  

افتكف ؾقفو حتك يبؾغ افطػؾ افسـ   افقتومكيلفق وٓ يؿؽـ أو افبـؽ(

تطقع أن يتكف دم ؾفذه ؽر ؿوبؾي فؾـعاء ٕن ويل افقتقؿ ٓ يس .يافؼوكقكق

 فؾـعاء، ؾال زـوة ظؾقف ؾقفو حتك يؼبضفو. وفتويل ؾودول فقس ؿوباًل وب ،ادول
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قل ظؾقف ٓ زـوة دم مول حتك َيُ »مو صحي حديٌ: افسمال افسودس ظؼ: 

  ؟«لقْ احَل 

 أشوكقده ـؾفو ضعقػي، فؽـ ظؾقف ظؿؾ افػؼفوء.اجلقاب: 

 افذهى دم افزـوة وجقب دم شسضقنيَ  افػؼفوء مجفقر)ؿول ابـ رصد: 

 دم وٓكتشوره إربعي، اخلؾػوء ظـ ذفؽ فثبقت :احلقل -وادوصقي وافػضي

 مثؾ أن وٓظتؼودهؿ بف، افعؿؾ وٓكتشور ،- ظـفؿ اهلل ريض - افصحوبي

 . تقؿقػ ظـ إٓ يؽقن أن جيقز ٓ خالف ؽر مـ آكتشور هذا

 زـوة ٓ: »ؿول أكف  افـبل ظـ ،ظؿر ابـ حديٌ مـ ومرؾقظً  ويرُ  وؿد

 «. احلقل ظؾقف قلَيُ  حتك مول دم

 ،خالف إول افصدر دم ؾقف وفقس إمصور، ؾؼفوء ظـد ظؾقف عؿَ ُمْ  وهذا

 .(1)(ومعوويي ظبوس ابـ ظـ ويرُ  مو إٓ

 ظؾقف قلَيُ  حتك زـوة مول دم فقس: »افسالم ظؾقف وؿول)وؿول ابـ افؼطون: 

 .هذا ظذ واإلمجوع ،«لقْ احَل 

 .(2)(افـبل ظـ اإلمجوع بعؼد احلقل بوكؼضوء افزـوة وجقب وصح

 احلقل؟ بحقٓنمو ادؼصقد افسمال افسوبع ظؼ: 

 أن يؿيض ظذ ادول ظوم هجري ـومؾ.اجلقاب: 

                                                      

 .(32/ 2) ((ادؼتصد وهنويي ادجتفد بدايي))( 1)

 .(272/ 2) ((اإلمجوع مسوئؾ دم اإلؿـوع)) (2)
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 ؟ـقػ تؽقن افزـوة دم ِبقؿي إكعوم افسمال افثومـ ظؼ:

 ومو افؼوط؟ 

 بؼوط: ،افغـؿجتى افزـوة دم ِبقؿي إكعوم مـ اإلبؾ وافبؼر واجلقاب: 

 ًٓ  بؾغ افـصوب.: أن تَ أو

 ل.قْ قل ظؾقفو احَل ثوكًقو: أن َيُ 

 ، و: أن تؽقن شوئؿي )تلـؾ موًكو وفقسً معؾقؾي( ظـد اجلؿفقرثوفثً 

و  .وأن يؿؾؽفو مؾًؽو توم 

 مو كصوب زـوة اإلبؾ؟ افتوشع ظؼ:افسمال 

ـي س  وهذا بوف .مجول أو مخس كقق يهق مخس كصوب زـوة اإلبؾاجلقاب: 

 واإلمجوع.

 صوب زـوة افبؼر واجلومقس؟مو كِ افسمال افِعؼون: 

 هقكصوب زـوة افبؼر  اجلقاب:

 وكصوب زـوة اجلومقس هق ثالثقن جومقشي.، ثالثقن بؼرة 

 وهق ؿقل مجوهر افعؾعاء.

 مو كصوب زـوة افغـؿ؟افسمال احلودي وافِعؼون: 

 هق أربعقن صوة.كصوب زـوة افغـؿ اجلقاب: 
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 اـتعال افـصوب؟ دممو زـوة اإلبؾ ال افثوين وافِعؼون: افسم

 مخس، اإلبؾ دم إول افـصوب أن ظذ وأمجعقا) ؿول ابـ هبرة:اجلقاب: 

مخسي ظؼ ثالثي صقوه، ودم دم صوة، ودم ظؼ صوتون، و مـفو مخس دم وأن

وهل بـً  ،افعؼيـ أربع صقوه إػ اخلؿس وافعؼيـ ؾػقفو بـً خموض

بقن إػ و وثالثغ ؾػقفو بـً فَ ػ مخس وثالثغ، ؾنذا بؾغً شت  شـي ـومؾي إ

ي إػ شتغ، ؾنذا بؾغً ؼ  و وأربعغ ؾػقفو حِ مخسي وأربعغ، ؾنذا بؾغً شت  

و وشبعغ ظي إػ مخس وشبعغ، ؾنذا بؾغً شت  َذ إحدى وشتغ ؾػقفو َج 

 .(1)(وئيؼتون إػ ظؼيـ ومِ ؾػقفو حِ  بقن إػ تسعغؾػقفو بـتو فَ 

وئي ظذ مِ ـقػ كزـل اإلبؾ إذا زادت افسمال افثوفٌ وافِعؼون: 

 وظؼيـ؟

وئي ظذ مِ  تاإلبؾ إذا زاد ذهبً ضوئػي مـ أهؾ افعؾؿ إػ أن اجلقاب:

 .(3)ؼي، ودم ـؾ مخسغ حِ (2) ؾػل ـؾ أربعغ مـفو بـً فبقن ،وظؼيـ

 وهق افراجح. .( مـ حديٌ أكس2454) ودفقؾفؿ مو دم صحقح افبخوري

 

 

                                                      

 .(292/ 2) ((افعؾعاء إئؿي اختالف))( 1)

 ىاقة عمرها سنتان. (2)

 ثالث سنني.ىاقة عمرها  (3)
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ـقػ كزـل إبؼور واجلومقس دم حول اـتعال  فسمال افرابع وافِعؼون:ا

 افـصوب؟

 ،ثالثقن افبؼر دم إول افـصوب أن ظذ واتػؼقا) ؿول ابـ هبرة: اجلقاب:

 .(2)ـيِس مُ  ؾػقفو أربعغ بؾغً ؾنذا ،(1)تبقعي أو تبقع ؾػقفو بؾغتفو إذا وأكف

  :ثؿ اختؾػقا

ـي إػ تسع ِس ثؿ ٓ يشء ؾقفو شقى مُ  ؾؼول موفؽ وافشوؾعل وأمحد:

ومخسغ، ؾنذا بؾغً شتغ ؾػقفو تبقعون إػ تسع وشتغ، ؾنذا بؾغً شبعغ 

ـتون، ودم تسعغ ثالثي أتبعي، ِس ـي، ؾنذا بؾغً ثعاكغ ؾػقفو مُ ِس ؾػقفو تبقع ومُ 

ا يتغر افػرض دم ـؾ ظؼة مـ تبقع بًد أوظذ هذا  .ـيِس وئي تبقعون ومُ ودم مِ 

 .(3)ـيِس إػ مُ 

 ـقػ كزـل إؽـوم دم حول اـتعال افـصوب؟افسمال اخلومس وافِعؼون: 

 ،أربعقن افغـؿ دم افـصوب أول أن ظذ أمجعقا)ؿول ابـ هبرة:  اجلقاب:

 ،وظؼيـ وئيمِ  تبؾغ أن إػ زيودِتو دم يشء ٓ ثؿ ،صوة ؾػقفو بؾغتفو ؾنذا

 زادت ؾنذا وئتغ،ادِ  إػ صوتون ؾػقفو واحدة زادت ؾنذا صوة، ؾقفو ؾوفقاجى

                                                      

 ما له سنة. (1)

 ما له سنتان.( 2)

 .(296/ 2) ((افعؾعاء إئؿي اختالف)) (3)
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 ؾػقفو ئيأربععِا  بؾغً ؾنذا ئي،ثالثعِا  إػ صقوه ثالث ؾػقفو واحدة وئتغادِ  ظذ

 .(1)( متقازيـ وادوظز افضلن هذا وظذ ،صوةٌ  وئيٍ مِ  ـؾ دم ثؿ ه،صقو أربع

 ظـد إخراج افزـوة هؾ كضؿ اجلعال مع افـققافسمال افسودس وافِعؼون: 

 ؟وث(افذـقر مع اإلك :)أي

 وهؾ كضؿ ادوظز مع افغـؿ؟ ؟اجلومقسوافبؼر مع 

 بال خالف بغ افعؾعاء دم ذفؽ. ،ع ـؾ صـػ مع جـسفؿَ جُيْ  ،كعؿ اجلقاب:

 ؾـجؿع اإلبؾ مع بعضفو )افذـقر واإلكوث(.

 ضلن(.افوظز أو ادوكجؿع إؽـوم مع بعضفو )

 ومقس(.اجلبؼور أو إ) وكجؿع إبؼور مع بعضفو

رجؾ ظـده إبؾ وبؼر وؽـؿ، ؾعـد إخراج  افِعؼون:افسمال افسوبع و

ِـّ أو يُ  ؟ويزـقفو مجقًعو ،ضؿ اإلبؾ مع افبؼر مع افغـؿافزـوة هؾ يَ  ل ـؾ ز

 ؟ةصـػ ظذ حد

ِـّ يُ اجلقاب:    .ةل ـؾ صـػ ظذ حدز

 وظذ .افبؼر وٓ افغـؿ إػ ؿَض تُ  ٓ اإلبؾ أن ظذ وأمجعقا)ؿول ابـ ادـذر: 

 مـفو صـػ ـؾ ظـ افزـوة إشؼوط وظذ .وافغـؿ اإلبؾ إػ ؿَض تُ  ٓ افبؼر أن

 .(2)(مـفو افصدؿي أخذ جيى افذي ادؼدار تبؾغ حتك

                                                      

 .(298/ 2) افسوبؼ( 1)

 (.94)(( اإلمجوع))( 2)
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دة عَ هؾ جتى افزـوة دم اخلقؾ إذا ـوكً مُ افسمال افثومـ وافِعؼون: 

 فؾتجورة؟

 .ؾوفزـوة ؾقفو واجبي ،دة فؾتجورةعَ إذا ـوكً اخلقؾ مُ  اجلقاب:

 . ؾ اإلمجوع ظذ ذفؽؼِ وؿد كُ  

 ؾػل ،فؾتجورة دةعَ مُ  ـوكً إذا اخلقؾ أن ظذ واتػؼقا)ة: ْر بَ ؿول ابـ هُ 

 .(1)(وكصوبً  بؾغً إذا افزـوة ؿقؿتفو

 فؽقهنو :بوإلمجوع افزـوة ؾػقفو فؾتجورة ػؾَ عْ تُ  ـوكً وإن)وؿول افؽوشوين: 

 ًٓ  ظـ وافػضؾ افـعاء دفقؾ فؾتجورة اإلظداد ٕن احلوجي: ظـ ؾوضاًل  وكومقً  مو

 .(2)(احلوجي

 (3)هؾ جتى افزـوة دم اخلقؾ إذا ـوكً شوئؿي  افسمال افتوشع وافِعؼون:

 فؾـعاء وافزيودة؟

 :هذه ادسلفي حمؾ خالف بغ افعؾعاءاجلقاب: 

 خلقؾ افتل هذه صػتفو.اؾلـثرهؿ ظذ ظدم وجقب افزـوة دم  

 .«فقس ظذ ادسؾؿ دم ظبده وٓ ؾرشف صدؿي»حديٌ: ب اشتدفقاو

 ستخدم فؾغرض افشخيص وفقس فؾـعاء.مو يُ  :ؼصقدبلن اد ـفوأجقى ظ

                                                      

 .(297/ 2) ((افعؾعاء إئؿي اختالف)) (1)

 .(34/ 2) ((افؼائع ترتقى دم افصـوئع بدائع)) (2)

 أؽؾى افعوم، وٓ ُتعؾػ وُيشَسى ِلو افطعوم. افتل ترظك موًكو السائمة: (3)
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 .«فؽؿ ظـ صدؿي اخلقؾ ؿد ظػقُت »وبحديٌ: 

 حديٌ ضعقػ.بلكف  ـفوأجقى ظ

 . بقـعا ذهى بعض افعؾعاء إػ وجقب افزـوة ؾقفو

 ديـ اهلل بف.فقف وأَ إوهق مو أمقؾ 

س، وظذ رجؾ اخلقؾ فرجؾ أجر، وفرجؾ ِش »وحجتفؿ ظذ ذفؽ حديٌ: 

 :وزر

ج أو رْ طفو دم شبقؾ اهلل، ؾلضول ِبو دم مَ بَ افذي فف أجر: ؾرجؾ رَ ؾلمو  

ـوكً فف  ،روضي، ؾعا أصوبً دم ضقؾفو ذفؽ مـ ادرج أو افروضي

 و أو شؾغ ـوكً آثورهوؾً َشَ  حسـوت، وفق أكف اكؼطع ضقؾفو، ؾوشتـً

 ،د أن يسؼلرِ ؾؼبً مـف ومل يُ  ثفو حسـوت فف، وفق أهنو مرت بـفروأروا

 .حسـوت فف، ؾفل فذفؽ أجر ـون ذفؽ

حؼ اهلل دم رؿوِبو وٓ طفقرهو،  َس ـْ ثؿ مل يَ  ،وو وتعػػً طفو تغـقً بَ ورجؾ رَ  

 .ؾفل فذفؽ شس

. «اء ٕهؾ اإلشالم، ؾفل ظذ ذفؽ وزرقَ ا وريوء وكِ طفو ؾخرً بَ ورجؾ رَ  

 وهق متػؼ ظؾقف.

دم رؿوِبو حؼ اهلل  َس ـْ ثؿ مل يَ »: صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ووجف افشوهد مـف ؿقفف

  .«وٓ طفقرهو، ؾفل فذفؽ شس

 وأجقى بلكف فقس بكيح.
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 . «دم اخلقؾ افسوئؿي دم ـؾ ؾرس ديـور»وبحديٌ: 

 ٓ يصح هذا اخلز.وأجقى بلكف 

مو أن   فؽـ صح   خقؾف، ويدؾع صدؿتفو مـ  افد افسوئى بـ يزيد ـون ُيَؼقِّ

 أثعاهنو إػ ظؿر بـ اخلطوب.

 حسـ. :ؾؼوفقا واشتشور ظؿر افصحوبي دم ذفؽ

ِبقؿي  ًؾلصبف ،مـ جفي افسقم وى كعاؤهؾَ وٕن هذه اخلققل حققاكوت ُيطْ 

 إكعوم.

بؾغً مخسي  ًافزـوة واجبي دم اخلقؾ، مو دام احلوصؾ أكـل أرجح أن

 وتلـؾ بودجون أؽؾى افعوم.

ًَ  افسمال افثالثقن:    ؾعا كصوِبو؟ ،افزـوة واجبي دم اخلقؾ ترجح أن إذا ــ

  .ْؼ صوِبو ـوإلبؾ، يبدأ بخؿسي، وتؽقن افزـوة ؾقفو ربع افعُ ك اجلقاب:

َ ؾْ هؾ اخُل افسمال احلودي وافثالثقن:  اـي بغ افـوس دم ِبقؿي طي أو افؼ 

 بؾ وافبؼر وافغـؿ( ِلو تلثر دم افزـوة؟إكعوم )اإل

 .اجلقاب: دم ادسلفي خالف ؿقي بغ افعؾعاء

 -رمحوت اهلل ظؾقف -حمؿد بـ حزم وافذي أختوره مـ أؿقاِلؿ هق ؿقل أيب 

قؾ حؽؿ افزـوة، وفؽؾ أحد واخلؾطي دم ادوصقي أو ؽرهو ٓ ُتِ )حقٌ ؿول: 

 .(1) (ٓ ؾرق بغ يشء مـ ذفؽ ،حؽؿف دم موفف، خوفط أو مل خيوفط

                                                      

 .(253/ 4) ))اُدَحذ  بؤثور((( 1)
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 هؾ افزـوة واجبي دم افذهى وافػضي؟افسمال افثوين وافثالثقن: 

 رة، واإلمجوع ادـعؼد.طف  ـي ادُ فس  كعؿ، بلدفي مـ افؼرآن افؽريؿ، وااجلقاب: 

 مو كصوب افذهى افذي جتى ؾقف افزـوة؟افسمال افثوفٌ وافثالثقن: 

 ا.جتى افزـوة دم افذهى إذا بؾغ ظؼيـ ديـورً اجلقاب: 

م،  وابـ ال  شؿ بـ َش ودة افؼقْ بَ أبق ظُ افشوؾعل، و مجوع ظذ هذا:ؾ اإلؼَ وؿد كَ 

 ؽرهؿ.وـذر، وابـ ؿدامي، وابـ هبرة...اد

 .(24)ظقور، جراًمو (4،25 ) وافديـور يسووي

 .(24)ظقور ،جرام ذهى( 85) =(4،25×27) ؾقؽقن ادجؿقع

 مو كصوب افػضي افتل جتى ؾقفو افزـوة؟افسمال افرابع وافثالثقن: 

 وئتو درهؿ مـ افػضي.مِ  اجلقاب:

وابـ ة، ْر بَ م، وابـ هُ ال  دة افؼوشؿ بـ َش قْ بَ مجوع ظذ هذا: أبق ظُ ؾ اإلؼَ وؿد كَ 

 ادـذر ... وؽرهؿ.

 .( جراًمو2،975)  يسووي )ظـد مجوهر افعؾعاء(وافدرهؿ 

جراًمو مـ افػضي افصوؾقي ( 595) =(277×2،975)ؾقؽقن ادجؿقع 

 بشوئبي. ْى َش اخلوفصي افـؼقي افتل مل تُ 

افػضي دم حول اـتعال ومو مؼدار زـوة افذهى افسمال اخلومس وافثالثقن: 

 افـصوب؟

 .، وهذا بنمجوع افعؾعاء(%2،5) مو يسووي :أي ،ْؼ ربع افعُ  قاب:اجل
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ر افزـوة اهؾ افعقور دم افذهى خيتؾػ دم مؼدافسمال افسودس وافثالثقن: 

 ومؼدار افـصوب؟

 .ْؼ وهق ربع افعُ  ،ثوبً دم افؽؾار افزـوة مؼداجلقاب: 

 :رَخ أمو مؼدار افـصوب ؾقختؾػ مـ ظقور ٔ

 جراًمو.( 85) كصوبف( 24) ؾوفذهى ظقور

 جراًمو.( 97) كصوبف( 22)وافذهى ظقور

 جراًمو.( 223) كصوبف( 28) وافذهى ظقور

 .جراًمو( 245)كصوبف ( 24) وافذهى ظقور

قورهو ؽفو وظِ ؾَ ـ مَ ؿـ( 24) ظقور ،جرام ذهى( 85) ؽؾَ ـ مَ ؾؾقس مَ 

، ؾسعر إوػ أؽذ مـ شعر افثوكقي بال خالف... وهؽذا بوؿل (22)

 ى.ظقورات افذه

هؾ مو تتحذ بف ادرأة مـ افذهى وافػضي ؾقف افسمال افسوبع وافثالثقن: 

 زـوة أم ٓ؟

 ،دم ادسلفي خالف ؿقي بغ افعؾعاء مـ فدن صحوبي افرشقل اجلقاب: 

 وحتك يقمـو هذا.

 بؼضغ: ،ذهًبو ـون أو ؾضي ،ع ادرأةوجقب افزـوة دم ُح  :وافراجح فدي  

 .بؾقغ افـصوب-

 )هق أن يؿر ظؾقف ظوم هجري ـومؾ(. حؾقل احلقل- 
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 ؟(ع ادرأةٓ زـوة دم ُح ) :ـ ؿوفقامو أدفي مَ افسمال افثومـ وافثالثقن: 

 ، واحلديٌ توفػ وواهٍ «فقس دم احلع زـوة»اشتدفقا بحديٌ: اجلقاب: 

 ا.جد  

 هذا ثوبً ظـ ظدد مـ افصحوبي. :وؿوفقا

 وفبقً وافػرس.ـ وهق مول ٓ يـؿق، بؾ فالكتػوع افشخيص :ؿوفقاو

 ع ادرأة؟جتى افزـوة دم ُح  :مو أدفي مـ ؿوفقاافسمال افتوشع وافثالثقن: 

ـَ }اشتدفقا بؼقفف تعوػ: اجلقاب:  َهَى  َيْؽـُِزونَ  َواف ِذي يَ  افذ  َٓ  َواْفِػض   َو

ُهؿْ  اهلل ِ َشبِقؾِ  دِم  ُيـِْػُؼقهَنَو ْ  .[34: افتقبي] {َأفِقؿٍ  بَِعَذاٍب  َؾَبؼِّ

زـوتف  مد  ومو مل يُ  ،زـْ ي زـوتف ؾؾقس بؽَ دِّ مو أُ  :ريض اهلل ظـفعا ظؿر ؿول ابـ

ـَ   ز.ـْ ؾفق 

ًَ ريض اهلل ظـف وؿول جوبر ًَ  ،موفؽ يصدؿ : إذا أخرج شه،  ؾؼد أذهب

 ز.ـْ وفقس بؽَ 

 وٓ ؽره. عص زـوة احُل صِّ أيي ظومي مل خُتَ  :وؿول أصحوب هذا افؼقل

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ومعفو ابـي أن امرأة أتً رشقل واشتدفقا بحديٌ 

أتعطغ زـوة »تون ؽؾقظتون مـ ذهى، ؾؼول ِلو: ؽَ ْس ِلو، ودم يد ابـتفو مُ 

اريـ قَ اهلل ِبعا يقم افؼقومي ِش  ركِ قِّ َس أن يُ  كِ ُس  يَ أَ »ؿول:  .، ؿوفً: ٓ«هذا؟

، وؿوفً: مهو هلل ظز وجؾ ، ؿول: ؾخؾعتفعا، ؾلفؼتفعا إػ افـبل «مـ كور؟

 . وهق حديٌ ضعقػ.قففوفرش
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. وهق حديٌ «زـْ ؾؾقس بؽَ  ،لِـّ ى زـوتف ؾزُ مد  مو بؾغ أن تُ »وبحديٌ: 

  ضعقػ.

 وبجؿؾي أخرى مـ إحوديٌ افضعقػي.

 .هذا ثوبً ظـ ظدد مـ أصحوب افرشقل  :وؿوفقا

 ـ بعدهؿ.بؾ وثوبً ظـ ظدد ـبر مـ افتوبعغ ومَ 

ع ادرأة، ؽر دم مسلفي زـوة ُح  ىل أخراهؾ هـوك أؿقافسمال إربعقن: 

ـ  يُ )ٓ  :ـ ؿولؿقل مَ  ـ  يُ ) :ـ ؿولوؿقل مَ  ك(ز  ؟(كز

 .كعؿاجلقاب: 

 ،ْعبل، وافش  ريض اهلل ظـف زـوتف ظوريتف. ـجوبر بـ ظبد اهلل :ـ ؿولؾفـوك مَ  

 واحلسـ افبكي.

ـ  يُ  :ـ ؿولوهـوك مَ   ريض اهلل وهق ؿقل أكس بـ موفؽ .ك دم افعؿر مرةز

 .ظـف

إػ دفقؾ صحقح  انستـدي وٓ عاحمض اجتفود مـ أصحوِب نافؼقٓ ان وهذ

ًُ ؾِ ؾقعا ظَ   .ؿ

 :افذيـ ؿوفقا ، وافتوبعغافصحوبي افسمال احلودي وإربعقن: اذـر بعض

 .(ع ادرأةُح ٓ زـوة دم )

ً هذا ظـ: ظبد اهلل بـ ظؿر، وجوبر بـ بَ ؾؼد ثَ  ،أمو افصحوبي اجلقاب:

 ، وأشعاء بـً أيب بؽر.دم ؿقل شي أم ادممـغظبد اهلل، وظوئ
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 ...وس، واحلسـ، وضوً هذا ظـ: افشعبلبَ ؾؼد ثَ  ،نقوأمو افتوبع

 وؽرهؿ.

: اذـر بعض افصحوبي وافتوبعغ افذيـ ؿوفقا افسمال افثوين وإربعقن

 .ع ادرأةبقجقب افزـوة دم ُح 

قد، وظوئشي دم ظبد اهلل بـ مسع ً هذا ظـ: بَ أمو افصحوبي ؾؼد ثَ اجلقاب: 

 ر، وظبد اهلل بـ ظؿرو.افؼقل أَخ 

ى، وظطوء، وابـ سق  عل، وابـ ادُ َخ افـ  ً هذا ظـ: بَ وأمو مـ افتوبعغ: ؾؼد ثَ 

 ري وظبد اهلل بـ صداد.هْ ، وافز  ْر بَ ُج 

 ؟(وض افتجورةرُ ظُ )مو معـك افسمال افثوفٌ وإربعقن: 

 افربح.د فؾبقع وافؼاء بؼصد ـؾ مبوح ُيعَ  لهاجلقاب: 

 وض افتجورة؟رُ ؿ زـوة ظُ ؽْ مو ُح افسمال افرابع وإربعقن: 

اإلمجوع ظذ ؾ ظدد مـ افعؾعاء ؼَ ظـد مجوهر افعؾعاء، بؾ كَ  واجبي اجلقاب:

د، قْ بَ ظُ  وبـ ادـذر، وافبقفؼل، وأيب: ـوجقب افزـوة دم ظروض افتجورة

  .وابـ هبرة...وؽرهؿ

ـ  هذا اإلمجوع مـخرم بخالف افظوهر  يي.فؽ

ػ ؾَ مـ افس   ،وض افتجورة واجبي ظـد مجوهر افعؾعاءرُ زـوة ظُ  واحلوصؾ أن

 ػ.ؾَ واخَل 
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مو أدفي مجفقر افعؾعاء ظذ وجقب افزـوة دم افسمال اخلومس وإربعقن:  

 وض افتجورة؟رُ ظُ 

 :ـياشتدفقا بوفؽتوب وافس   اجلقاب:

و }ل تعوػ: وأمو افؽتوب: ؾؼ َ ـَ  َيوَأُّي  ـْ  َأْكِػُؼقا آَمـُقا اف ِذي َسْبُتؿْ  َمو َضقَِّبوِت  ِم  { ـَ

 .[267: افبؼرة]

ـَ }وؿول تعوػ:  ؿْ  دِم  َواف ِذي وئِؾِ ( 24) َمْعُؾقمٌ  َحؼ   َأْمَقاِِلِ  {َوادَْْحُرومِ  فِؾس 

 .[25 ،24: ادعورج]

ـْ  ُخْذ  }وؿول تعوػ:  ؿْ  ِم ُرُهؿْ  َصَدَؿيً  َأْمَقاِِلِ قِفؿْ  ُتطَفِّ ِـّ و َوُتَز  َظَؾْقِفؿْ  ؾِّ َوَص  ِِبَ

ـٌ  َصاَلَتَؽ  إِن   ؿْ  َشَؽ  .[273: افتقبي] {َظؾِقؿٌ  َشِؿقعٌ  َواهلل ُ َِلُ

روض تشؿؾ ظُ  ،يوت ظوميآ -وؽرهو افؽثر وافؽثرأيوت ؾؽؾ هذه  

 .افتجورة وؽرهو

 !!روض افتجورة أن يليت بـصظُ  كشتثـاـ ؾؽون جيى ظذ مَ  

 يب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول:أظـ دم افصحقحغ ؾحديٌ ـي: افس   مـأمو 

ع ابـ مجقؾ، وخوفد بـ افقفقد، ـَ مَ  :بوفصدؿي، ؾؼقؾ ر رشقل اهلل مَ أَ 

 !!وظبوس بـ ظبد ادطؾى

ا، مو يـؼؿ ابـ مجقؾ إٓ أكف ـون ؾؼرً »ؾؼول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  

ا، ؿد احتبس أدراظف ؾنكؽؿ تظؾؿقن خوفًد  ،وأمو خوفد !ؾلؽـوه اهلل ورشقفف
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 وأمو افعبوس بـ ظبد ادطؾى، ؾعؿ رشقل اهلل  .ده دم شبقؾ اهللتُ وأظ

 .«ؾفل ظؾقف صدؿي ومثؾفو معفو

و دم أدوات احلرب، طـ  ريض اهلل ظـف زـوة مـ خوفد ؿول افعؾعاء: ضؾبقا اف

 أكف جعؾفو وؿًػو دم شبقؾ اهلل.  ِلؿ افـبلغ  مـفؿ أكف يتوجر ِبو، ؾبَ 

ريض اهلل  و ضؾبقهو مـ خوفددََ  ،جورة واجبيوض افترُ ؾؾق مل تؽـ زـوة ظُ 

مل يـؽر ظؾقفؿ أصؾ مجعفؿ فزـوة  ؾفق  ،و أؿرهؿ افـبل، ودََ ظـف

ػفو دم ؿَ ر ظؾقفؿ أن ضؾبقهو مـ خوفد ٕكف وَ ؽَ كْ وإكعا أَ  ،روض افتجورةظُ 

 شبقؾ اهلل.

 ً ظـ أحد مـ افصحوبي أكف ؿولبَ هؾ ثَ افسمال افسودس وإربعقن:  

 وض افتجورة؟رُ وة دم ظُ بقجقب افزـ

ريض  ،ؿر، وظـ ابـف ظبد اهللأمر ادممـغ ظ ً ذفؽ ظـبَ ثَ كعؿ،  اجلقاب:

 اهلل تعوػ ظـفعا.

 فؽـ دم شـده ضعػ. ،ريض اهلل تعوػ ظـفعا ظـ ابـ ظبوسوورد 

ً ذفؽ ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ ظبد بَ ؾؼد ثَ  ،وظؿـ دون افصحوبي

 افعزيز.
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 ؟وض افتجورةرُ مو افراجح دم زـوة ظُ قن: افسمال افسوبع وإربع

 ومو رأيؽ دم افؼقل افؼوئؾ بعدم افزـوة ؾقفو؟ 

هق مو ظؾقف اجلعاهر مـ  :افعؾعاء ؿقيَل مـ  افذي يسجح فدي   اجلقاب:

 .وحتك يقمـو هذا مـ فدن رشقل اهلل  ،افسؾػ واخلؾػ

فو إذا بؾغً افـصوب وحول ظؾق ،وض افتجورة واجبيرُ أن افزـوة دم ظُ 

 احلقل.

ػ دفقؾ يـفض إه يستـد اوافؼقل افؼوئؾ بعدم وجقب افزـوة ؾقفو ٓ أر

 واهلل أظؾؿ. .فالحتجوج بف دم هذا ادؼوم

زـوة  بً ظع  مو افؼوط افتل إذا تقؾرت وج افسمال افثومـ وإربعقن:

 روض افتجورة؟ظُ 

 هل شوط أربعي: اجلقاب:

 .أن يؽقن هذا افقء فؾتجورة ،إول: افـقي

 و.ؾًؽو توم  : أن يؽقن موفًؽو دو يتوجر ؾقف مِ افثوين

 .(24) ظقور ،مـ افذهى( جراًمو 85) هق بؾقغ افـصوب افذي: فٌافثو

 .ل )وهق مرور ظوم هجري ـومؾ(قْ ٓن احَل قَ : َح رابعاف
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ًٓ ـ مَجَ مَ افسمال افتوشع وإربعقن:  رة، ؾفؾ ومـ احلرام، وأكشل بف جت ع مو

 ظؾقف ؾقفو افزـوة؟

د رُ ض ظؾقف أن يتقب إػ اهلل، ويَ رْ ، وؾَ ؾ مـف افزـوة أصاًل بَ ؼْ ٓ تُ اجلقاب: 

ؾؾقتصدق  ز ظـ افقصقل إفقفؿَج ظَ  نْ ادول ٕصحوبف إن ـون يعرؾفؿ، ؾنِ 

 بف ظذ افػؼراء.

 ؾؽقػ أزـقف؟ ،ظـدي حمؾ بؼوفي ـبرافسمال اخلؿسقن: 

 بعد أن يؿر ظؾقؽ ظوم هجري ـومؾ تػعؾ أيت:اجلقاب: 

 تسى شعر افبضوظي افتل ظـدك ـؾفو بسعر اجلؿؾي. -

 وـذا إمقال افتل معؽ دم ادحؾ. -

 ؾوخصؿفو. ،وإن ـون ظؾقؽ ديقن خوصي بوفبضوظي افتل دم ادحؾ -

ؾوحسبفو ـلهنو  ،ديقن وشقف تليت دم افؼريى افعوجؾ ؽوإن ـون ف -

 .معؽ

 ال تسبفو.ؾ ،تليتشؿ متك ؾَ عْ تَ أمو إن ـوكً ديقن صبف مقتي وٓ  - 

 غاثـ :أي( %  2،5 ) مو يسووي :أي ،ْؼ ثؿ تسى ؿقؿي افزـوة ربع افعُ  -

 دم ادوئي. ووكصػً 
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، وأرؾػ بؼول ظـده ثالجوت فؾجبـ وإفبونافسمال احلودي واخلؿسقن: 

وؽرهو، ؾفؾ هذه داخؾي دم افبضوظي  ...، وـؿبققتر فؾحسوبوتخشبقي

 افتل ؾقفو افزـوة ـؾ ظوم؟

 ه إصقوء افثقابً دم ادحؾ فقسً داخؾي ؾقعا يزـك.هذاجلقاب: 

 ؿ زـوة افزروع وافثعار؟ؽْ مو ُح افسمال افثوين واخلؿسقن: 

 ـي، واإلمجوع.وافس   اجبي بوفؽتوبوزـوة افزروع وافثعار  اجلقاب:

 هؾ جتى افزـوة دم مجقع افزروع وافثعار؟افسمال افثوفٌ واخلؿسقن: 

 :ء دم هذه ادسلفيب  خالف بغ افعؾعادَ اجلقاب: 

ـطي وافشعر وافتؿر ؿول: ٓ زـوة إٓ دم احلِ ، وؼ إمرق  ـ َض ؾؿـفؿ مَ  (2) 

 وافزبقى.

 ر مـ افزروع.دخ  ؼتوت ويُ ٓ زـوة إٓ ؾقعا يُ  :ـ ؿول( ومـفؿ مَ 2)

 ر ؾؼط.دخ  ٓ زـوة إٓ ؾقعا يُ  :ـ ؿول( ومـفؿ مَ 3)

جتى  ؾؼول: ،ألدفي افعومي ادطؾؼيكوطًرا ف :اع ادسلفي جد  ش  ـ وَ ( ومـفؿ مَ 4)

 أخرجتف إرض مـ افزروع وافثعار. افزـوة دم ـؾ مو

 .ظتؼد شقاهأديـ اهلل بف وٓ أَ وهذا هق افؼقل افراجح افذي 

وافؼقوس  ـي افرشقل يوت افؼرآن وظؿقم ُش آوهق ادقاؾؼ فعؿقم 

 افصحقح.
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 َوَؽْرَ  َمْعُروَصوٍت  َجـ وٍت  َأْكَشلَ  اف ِذي َوُهقَ  }ؾؼد ؿول تعوػ:  ،أمو افؼرآن

ْرعَ  َوافـ ْخَؾ  َمْعُروَصوٍت  ُؾفُ  خُمَْتؾًِػو َوافز  ـُ ْيُتقنَ  ُأ ونَ  َوافز  م   َوَؽْرَ  ُمَتَشوِِبًو َوافر 

ُؾقا ُمَتَشوبِفٍ  ـْ  ـُ فُ  َوآُتقا َأْثَؿرَ  إَِذا َثَؿِرهِ  ِم َٓ  َحَصودِهِ  َيْقمَ  َحؼ  ُؾقا َو  َٓ  إِك فُ  ُتْسِ

ؾِغَ  ُيِى   فقس ؾقفو تديد فـقع دون  ،وأيي ظومي  .[242: إكعوم] {ادُْْسِ

 ؽره مـ إكقاع.

و }وؿول جؾ وظال:  َ ـَ  َيوَأُّي  ـْ  َأْكِػُؼقا آَمـُقا اف ِذي َسْبُتؿْ  َمو َضقَِّبوِت  ِم  َوِِم و ـَ

ـَ  َفُؽؿْ  َأْخَرْجـَو َْرضِ  ِم ْٕ َٓ  ا ُؿقا َو ٌَ  َتَقؿ  بِق ٓ   بِآِخِذيفِ  َوَفْستُؿْ  ُتـِْػُؼقنَ  ِمـْفُ  اخْلَ  إِ

 . وأيي ظومي.[267: افبؼرة] {مَحِقٌد  َؽـِل   اهلل َ َأن   َواْظَؾُؿقا ؾِقفِ  ُتْغِؿُضقا َأنْ 

 -وري  ثْ افسعاء وافعققن أو ـون ظَ  ًِ ؼَ ؾقعا َش » ؾؼد ؿول   ،ـيوأمو افس  

دم ـقػقي زـوة  مواحلديٌ ظو .«ْؼ ل بوفـضح كصػ افعُ ؼِ ومو ُش  .ْؼ افعُ 

  ر.َخ آوفقس ؾقف تديد فـقع دون فزروع، ا

ـطي أكػع ، ؾفؾ احلِ (ن  احلـطي ؾقفو زـوة)إِ  :ؾؼد ؿول اجلؿقع ،سوأمو افؼقو

  ؟أم إرز وافػقاـف وأؽذ

ًْ  :ـطيه ؾدان مـ احلِ دوهؾ كؼقل فشخص ظـ ظؾقؽ افزـوة  وجب

 !جفوؾلخرِ 

مـ مزارع ادوكجق وافبطقخ مئوت افػداديـ  هر ظـدَخ وٓ كؼقل هذا ٔ 

 وافزتؼول وافتػوح؟!
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 وات وافػقاـف زـوة؟اهؾ دم اخلرضافسمال افرابع واخلؿسقن: 

 رة.طف  ـي ادُ كعؿ، ؾقفو زـوة فعؿقم إدفي مـ افؼرآن افؽريؿ وافس  اجلقاب: 

« واتااخلرضٓ زـوة دم »مو صحي حديٌ: افسمال اخلومس واخلؿسقن: 

 ؟

 .ثبً ظـ رشقل اهلل ٓ يَ  ،حديٌ ضعقػاجلقاب: 

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ افبوب هذا دم يصح فقس)ؿول افسمذي: 

  .(1)( مرشاًل   افـبل ظـ ضؾحي، بـ مقشك ظـ هذا روىيُ  وإكعا يشء،

 أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مو صحي حديٌافسمال افسودس واخلؿسقن: 

 شعر وافتؿر وافزبقى؟لخذ افزـوة إٓ مـ احلـطي وافمعوذ بـ جبؾ أٓ يَ 

 ٓ يصح هذا.اجلقاب: 

 فسمال افسوبع واخلؿسقن: هؾ دم افزيتقن زـوة؟ا

 وهق ؿقل مجوهر افعؾعاء. .كعؿ، دم افزيتقن زـوةاجلقاب:  

 َمْعُروَصوٍت  َوَؽْرَ  َمْعُروَصوٍت  َجـ وٍت  َأْكَشلَ  اف ِذي َوُهقَ  }فؼقفف تعوػ: 

ْرعَ  َوافـ ْخَؾ  ُؾفُ  وخُمَْتؾِػً  َوافز  ـُ ْيُتقنَ  ُأ ونَ  َوافز  م  و َوافر  ُؾقا ُمَتَشوبِفٍ  َوَؽْرَ  ُمَتَشوِِبً  ـُ

ـْ  فُ  َوآُتقا َأْثَؿرَ  إَِذا َثَؿِرهِ  ِم َٓ  َحَصودِهِ  َيْقمَ  َحؼ  ُؾقا َو ؾِغَ  ُيِى   َٓ  إِك فُ  ُتْسِ  {ادُْْسِ

 .[242: إكعوم]

 .ووهق ٓ يزال حب   فزـوة مـ افزيتقنأن تؽقن اهق  :وافراجح فدي  

                                                      

 .(22/ 3) صوـرأمحد  افشقخ ادحدث: ؼقؼت ((افسمذي شــ)) (1)
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 ؾال حرج ظؾقف. ،خرج مـف افزـوة بعد ظكهـ أَ ومَ  

ـَ  ؾ  هؾ ـؾ زرع ؿَ افسمال افثومـ واخلؿسقن:  أم  ؟ ر جتى ؾقف افزـوةثُ أو 

 متك اـتؿؾ وجبً ؾقف افزـوة؟ وأن فؾزرع كصوبً 

 .دم ادسلفي خالف بغ افعؾعاءاجلقاب: 

إذا بؾغف وجبً دم افزرع  وصوبً كِ فؾزرع  ، أنوافراجح هق ؿقل اجلؿفقر 

 .وإذا ـون افزرع أؿؾ مـف ؾال زـوة ؾقف .زـوة

ري ريض اهلل ظـف: ظـ افـبل ْد وب حمدد دم حديٌ أيب شعقد اخُل َص وهذا افـِّ  

 . متػؼ ظؾقف.«أوشؼ صدؿي يفقس ؾقعا دون مخس» :ؿول 

ـؿ تسووي اخلؿسي أوشؼ بوفؽقؾق جرام افسمال افتوشع واخلؿسقن: 

 ؟افققم

 ق جراًمو.قؾـ (2،74) ، وافصوع =صوًظو (67)افقشؼ اجلقاب: 

 ـقؾق جراًمو. ( 622) = (5×222.4) = (67 ×2،74 )ؾـؼقل: 

وهذا ظـد مجفقر  .ظؼ ـقؾق جراًمو لثـائي وتعِا ؾوخلؿسي أوشؼ تسووي ِش 

 .فؾحـػقيافعؾعاء خالًؾو 

تقن:    ف ؿؼ؟هؾ يقزن اخلورج مـ إرض بؼؼه إن ـون فافسمال افسِّ

توج ؾقفو إػ كزع افؼؼ دعرؾي افقزن افصودم هـوك أكقاع ٓ ُي اجلقاب: 

 .وكحق ذفؽ( ؾفذه تقزن ـعا هل ...)افػقاـف وافؼؿح

 .ـوٕرز مثاًل  :إػ كزع افؼؼ مـفوؾقفو توج وهـوك أكقاع ُي  
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 ة.ر ؾقفو يؽقن ٕهؾ اخلزمإ دّ رَ ؾفذه مَ  

إذا أزيؾ افؼؼ ظـ  ،ـ إرز بؼؼهـقؾق جراًمو م( 622) نإ :ؾؾق ؿؾـو 

 ـقؾق جرام تؼريًبو.( 477) أصبح افقزن تؼريًبو ،إرز

 :ـقؾق جرام مـ إرز )بؼؼه( هق كصوب إرز( 977إن ) :ؾفـو كؼقل

 .زيد ؿؾقاًل أو يَ ( 677) ٕكـو بعد إزافي افؼؼ شقؽقن افـوتٍ

 .رجع ٕهؾ اخلزةادسلفي يُ  هوهذ

 (622ؾبؾغ ) بقض افصودم افـؼل بعد إزافي افؼؼإرزه ن أزَ ـ وَ أو يؼول: مَ 

 واهلل أظؾؿ. .ؾػقف افزـوة ،ـقؾق

 ويؼوس ظؾقف بؼقي إكقاع افتل تتوج إػ إزافي افؼؼ.

تقن:  مو افـسبي ادئقيي فؾزـوة بعد اـتعال افـصوب؟ افسمال افسِّ

 :ختتؾػ بوختالف كظوم افري اجلقاب:

ؾزـوتف كصػ  :م آفي ري وتؽؾػي ِلذا افريسؼل زرظف بوشتخداـ ـون يَ ؾؿَ  

 .(%5 :)افعؼ أي

، ـ ـوكً أرضف ُتسؼك بؿقوه ادطر أو مقوه افراحي، أو بال ـؾػي دم افسؼلومَ 

 .(%27) :أي ، ـوماًل ْؼ ؾزـوتف افعُ 

 ـون أو وافعققن افسعاء ًِ ؼَ َش  ؾقعا»: وافدفقؾ ظذ هذا افتػصقؾ ؿقفف  

. أخرجف افبخوري مـ «افعؼ كصػ وفـضحب لؼِ ُش  ومو .ْؼ افعُ  -وظثري  

 حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفعا.
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ل بوفسوكقي كصػ ؼِ شقر، وؾقعا ُش وافغقؿ افعُ  ؾقعا شؼً إهنور»: وؿقفف

 . أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ جوبر بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـفعا«افعؼ

بعاء وكصػف  ،ك ادرء زرظف كصػ افعوم بعاء ادطرؼَ ؾنذا َش  :)ؿؾً(

 :أي ،افعؼ وعؾعؾقف افزـوة ثالثي أرب -بؽؾػي :أي -ادوـقـوت

  وبوهلل تعوػ افتقؾقؼ. (% 7،5)

تقن:   وبعد احلصود كؼقم بػرصف  ،كؼقم بحصد إرزافسمال احلودي وافسِّ

 ؿـ ثَ ومِ  ،ؾقؽقن بعد اجلػوف صوحًلو فؼؼه ،ظذ ادػورش فقجػ متوًمو

 .ويؽقن شعره أؽذ دم افبقع ،ٕـؾف

خرج أو كـتظر حتك كجػػف ثؿ كُ  ؟ؾزمـو إخراج افزـوة ؾقر احلصودؾفؾ يَ  

 افزـوة؟

 قؽقن أكػع فؾػؼر مـ ـؾ اجلقاكى.فػ ػ  اكتظروا حتك جُي  اجلقاب:

تقن: يتوج افزرع بعد زراظتف دبقدات وأشؿدة  افسمال افثوين وافسِّ

 .فؼاء هذه إصقوء بوفتؼسقط مـ توجر ـبرؾـضطر ، وكحقهو

 ؟ؾفؾ ظـد احلصود كخصؿ هذه افديقن ادتعؾؼي بوفزرع ؿبؾ إخراج افزـوة 

 أم بعد إخراج افزـوة؟

 :هذه ادسلفي حمؾ خالف بغ أهؾ افعؾؿ اجلقاب:

ًٓ وإكعا خُت  ،ؿَص أـثرهؿ أن هذه افـػؼوت ٓ خُتْ  يؾرأ  ثؿ يسدد  رج افزـوة أو

 مو يشوء.
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أن فؾشخص  -وابـ ظبوس ـ ؿبؾف ابـ ظؿرومِ  ،ورأي اإلموم أمحد دم روايي

 أن خيصؿ هذه افـػؼوت وافديقن افتل ظذ افزرع.

افتل ؾقفو إمر بنخراج  ؼ فعؿقم إدفيؾقاؿقل اجلؿفقر هق ادُ : )ؿؾً(

 دون خصؿ كػؼوت وٓ ؽره.افزـوة 

فف حظ مـ  ،ؿقل وجقف -وافؼقل بنخراج هذه افـػؼوت إذا ـوكً ديقًكو

 افـظر.

خوصي  ،ظبوس ريض اهلل ظـفعا فف وجفي ؿقيي ؾلرى أن رأي ابـ ظؿر وابـ

 .دم إرايض اجلديدة افتل ؿد تلخذ كػؼوت أـثر مـ افزرع افذي خترجف

 واهلل أظؾؿ.

تقن: ظذ هؾ ؟ ـ جتى زـوِتوإرض ادستلجرة ظذ مَ  افسمال افثوفٌ وافسِّ

 ر؟ستلجِ موفؽ إرض أو ظذ ادُ 

وهذا ؿقل  .ؾؽ افزرعـ يؿق مَ ٕكف ه :رستلجِ جتى افزـوة ظذ ادُ  اجلقاب:

ُؾقا}ؾؼد ؿول تعوػ:  ،مجفقر افػؼفوء ـْ  ـُ فُ  َوآُتقا َأْثَؿرَ  إَِذا َثَؿِرهِ  ِم  َيْقمَ  َحؼ 

 .[242: إكعوم] {َحَصوِدهِ 

وب وحول َص ؾنذا بؾغ افـِّ  ،ؾقلخذ اإلجيور ويتػظ بف ،وأمو موفؽ إرض

 ؾعؾقف ؾقف افزـوة. ،ظؾقف احلقل
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تقن: هؾ جتى افزـوة دم افعسؾ؟وافسمال افرابع   افسِّ

  اجلقاب:

 ًٓ  : ٓ يصح حديٌ دم زـوة افعسؾ.أو

 ؿقفغ:ثوكًقو: وؿع اخلالف بغ افعؾعاء دم ادسلفي ظذ 

 .موفؽ وافشوؾعلؿقل  قوه .ة دم افعسؾٓ زـو :ـ ؿولؾؿـفؿ مَ 

 حـقػي وأمحد. ق ؿقل أيبوه .ؾقف افزـوة :ـ ؿولومـفؿ مَ 

 : ؾصؾ امي:َد ؿول ابـ ؿُ 

 . ْؼ افعُ  افعسؾ دم أن أمحد ومذهى

: ؿول زـوة؟ افعسؾ دم أن إػ تذهى أكً: اهلل ظبد أبق ؾئِ ُش : إثرم ؿول

. افزـوة مـفؿ ظؿر ذَخ أَ  ؿد ،ْؼ افعُ  زـوة، افعسؾ دم أن إػ أذهى. كعؿ

 .مـفؿ ذهَخ أَ  بؾ. ٓ ؿول بف؟ تطقظقا أهنؿ ظذ ذفؽ: ؿؾً

 بـ وشؾقعان ري،هْ وافز   ومؽحقل، يز،افعز ظبد بـ ظؿر ظـ ذفؽ ىروويُ 

 . وإشحوق وإوزاظل، مقشك،

 ٓ: ادـذر وابـ صوفح، بـ واحلسـ فقذ، أيب وابـ وافشوؾعل، موفؽ، وؿول

 . افؾبـ أصبف حققان، مـ خورج موئع ٕكف ؾقف: زـوة

 إمجوع، وٓ ثبًيَ  خز افعسؾ دم افصدؿي وجقب دم فقس: ادـذر ابـ ؿول

 .(1)ؾقف زـوة ؾال

                                                      

 .(27/ 3)(( لغـِ ادُ )) (1)
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 :وأختور افؼقل افؼوئؾ :أمحد()ؿؾً 

 ديـ اهلل بف.وهق مو أَ  .ن دم افعسؾ زـوةإ 

 :يقشػ افؼرضووي )حػظف اهلل( /مي افػؼقف افدـتقرال  ؿول افعَ 

ك مـ ورائف افػضؾ بتغَ وافذي أختوره دم ذفؽ أن افعسؾ مول، ويُ )

 .وافؽسى، ؾفق مول جتى ؾقف افزـوة

 ودفقؾـو ظذ ذفؽ: 

ُخذ }مثؾ ؿقفف تعوػ:  :رؾ بغ مول وآَخ ػصِّ افـصقص افتل مل تُ ظؿقم  (أ)

أكػؼقا مـ ضقبوت مو  }(، وؿقفف: 273)افتقبي:  {مـ أمقاِلؿ صدؿي 

أكػؼقا ِمو  }(، وؿقفف: 267)افبؼرة  {ـسبتؿ وِمو أخرجـو فؽؿ مـ إرض 

 ( إػ ؽر ذفؽ مـ أيوت وإحوديٌ.254)افبؼرة  {رزؿـوـؿ 

 ض اهلل ؾقف افزـوة مـ افزروع وافثعار، ؾعا أصبفَ رَ ظذ مو ؾَ ( افؼقوس ب)

 !بوفدخؾ افـوتٍ مـ اشتغالل افـحؾ -افـوتٍ مـ اشتغالل إرض افدخَؾ 

 بغ خمتؾػغ. يسقِّ ق بغ متعاثؾغ، ـعا ٓ تُ ػرِّ ويؼقــو أن افؼيعي ٓ تُ  

ـعا )ج( أثور وإحوديٌ افتل وردت دم ذفؽ مـ ضرق خمتؾػي، ؾنهنو ـ 

واختؾػً  بعضفو بعًضو، وؿد تعددت خمورجفو يؼقِّ ؿول ابـ افؼقؿ ـ يُ 

زم افسمذي رمحف اهلل بـػل وِلذا مل جَي  :دهوسـَ د بؿُ عض  ؾفو يُ رَش ضرؿفو، ومُ 

وٓ )ـعا ؿول ؽره، بؾ ؿول:  ،افصحي ظـ أحوديٌ هذا افبوب كػًقو مطؾًؼو

 .(يصح دم هذا افبوب ـبر يشء ظـ افـبل 
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وافعؿؾ ظذ هذا )ا أكف صح ؾقف يشء وإن ـون ؽر ـبر، ؿول: ومػفقم هذ

 .(ظـد أـثر أهؾ افعؾؿ

رؽؿ مقؾف إػ افتضققؼ دم  (افدرر افبفقي)وؿد ذهى افشقـوين إػ ذفؽ دم 

 (.ْؼ وجيى دم افعسؾ افعُ )إجيوب افزـوة، ؾؼول: 

ؿ ؿول: ومجقعفو ر أثور افقاردة، ثـَ يؼ حسـ خون، وذَ دِّ ده صورحفو ِص ي  وأَ  

 .ؼك ظـ افصالحقي فالحتجوج بفٓ يَ 

ؾلصبف افؾبـ، وٓ زـوة دم  ،إكف موئع خورج مـ حققان) :وأمو ؿقل ادوكعغ

 (.افؾبـ إمجوًظو

أصؾف  : إن افؾبـ ؿد وجبً افزـوة دمل(غـِ ادُ )ؾوجلقاب مو ؿوفف صوحى  

 .(1) ((بخالف افعسؾ ،وهق افسوئؿي

ر افؼرضووي دم وجقب افزـوة دم افعسؾ وبؼقل افدـتق :أمحد()ؿؾً 

  .ديـ اهلل ِبذاوأَ  ،أؿقل

بقل إحوديٌ افقاردة دم افبوب بؿجؿقظفو، بؾ هل فؽـ ٓ أواؾؼ ظذ ؿَ 

 ضعقػي.

تقن:   مو ادؼدار افقاجى دم زـوة افعسؾ؟افسمال اخلومس وافسِّ

 : وافعؾؿ ظـد اهلل افظوهر فدي   اجلقاب:

                                                      

 (.2/426)) ؾؼف افزـوة(( ) (1)
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سؾ إن ـون يتؽؾػ ضعوًمو أو دواًء أو صوحى ادـحؾ افذي ؾقف افع أن

    .(%5: )أي، ْؼ خرج كصػ افعُ ؾقُ  ،كػؼوت مـ أجؾ خروج هذا افعسؾ

 .(%27: )أي ،ْؼ خرج افعُ قُ ، ؾوإن ـون ٓ يتؽؾػ صقًئو

ًٓ وإذا أراد أن خَي    :أي ،ْؼ ثؿ يزـل ظذ افبوؿل افعُ  صؿ افـػؼوت أو

 .ؾال حرج أيًضو واهلل أظؾؿ .(27%)

تقن:افسمال اف    مو كصوب افعسؾ؟ سودس وافسِّ

 :أي ،ـوفزروع وافثعار :أكف مخسي أوشؼ -واهلل أظؾؿ -ظفرافذي يَ  اجلقاب:

 ـقؾق جراًمو.( 622) مو يسووي

تقن:  بعض افـوس يػرون دم إرض ويستخرجقن افسمال افسوبع وافسِّ

 ؾفؾ ؾقفو افزـوة؟ ،ــقًزا وآثوًرا

 ؿ.ؾَ بال خالف ُيعْ  ،إرض أرضف كعؿ، ؾقفو افزـوة إذا ـوكً اجلقاب:

تقن:   ــقز؟رج مـ إرض مـ عا خَي ة ؾقمو مؼدار افزـوافسمال افثومـ وافسِّ

 .(%27) مو يسووي :أي ،ادؼدر هق اخُلؿس اجلقاب:

 . متػؼ ظؾقف.«ودم افرـوز اخُلؿس»: وافدفقؾ ظذ ذفؽ ؿقفف 
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تقن:  خرج حتك كُ  لقْ حَل ٓن اقَ شسط افـصوب وَح هؾ يُ افسمال افتوشع وافسِّ

 افزـوة دم افؽـقز وأثور؟

ودم »شسط افـصوب دم ؿقل أـثر افعؾعاء، ؾؾقس دم حديٌ: ٓ يُ  اجلقاب:

تديد فؾـصوب وٓ ؽره، وٕكف مول حصؾ ظؾقف بال  «ـوز اخلؿسراف

 ظـوء.

ؿ بغ أهؾ افعؾؿ، وإكعا ؾَ بال خالف ُيعْ  ،ل ؾؾقس بؼطقْ ٓن احَل قَ وأمو َح 

 ؾقر إخراجف.تؽقن افزـوة 

 ؿؾ افؽـز وادعودن؟هؾ افرـوز يشبعقن: افسمال افس

حـقػي  وهق ؿقل أيب ، افعؾعاءكعؿ، دم افصحقح مـ ؿقيَل  اجلقاب:

وفقس دـ أخرجف دخؾ دم  ،وافثقري: ٕن افؽؾ مدؾقن تً إرض

 وإكعا هق ؾؼط خيرجف. ،صـوظتف أو إجيوده

ـ افبحر ظؾقف ؾقفو ـ أخرج جقهرة مهؾ مَ بعقن: افسمال احلودي وافس

  زـوة؟

 هل مول. : إذكعؿ، ظؾقف ؾقفو زـوة اجلقاب:

 مصورف افزـوة ؟ ًْ عَ يي افتل مَجَ مو أبعقن: افسمال افثوين وافس

عَا  }ؿقفف تعوػ:  اجلقاب: َدَؿوُت  إِك   َظَؾْقَفو َواْفَعوِمؾِغَ  َوادََْسوـِغِ  فِْؾُػَؼَراءِ  افص 

َؿوِب  َودِم  ُؿُؾقُِبُؿْ  َوادَُْمف َػيِ  ـِ  اهلل ِ َشبِقؾِ  َودِم  َواْفَغوِرِمغَ  افرِّ بِقؾِ  َواْب  َؾِريَضيً  افس 

ـَ   .[67: افتقبي] {َحؽِقؿٌ  َظؾِقؿٌ  َواهلل ُ اهلل ِ ِم
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 رج ظـ هذه ادصورف افثعاكقي.وٓ خالف بغ افعؾعاء أن مول افزـوة ٓ خَي 

 افػؼر؟ و تعريػ: مَ بعقنافسمال افثوفٌ وافس

 اختؾػ افعؾعاء دم تعريػ افػؼر ظذ ؿقفغ: :اجلقاب

 .وهق ؿقل افشوؾعل وؽره .فافذي ٓ يشء ف :افػؼرافؼقل إول: 

وهق ؿقل  .فؽـف ٓ يؽػل حوجتف ،افذي فف مول يسر :افؼقل افثوين: افػؼر

 حـقػي وؽره. أيب

وفؽؾ رأي وجفتف ووجوهتف وأدفتف، وهذه ادسلفي إمر ؾقفو واشع، وٓ 

 ف مـ مصورف افزـوة.ْكِ ف بغ افؽؾ أن افػؼر وادسؽغ مَ خال

 ر حد دم افؼع؟هؾ فؾػؼبعقن: افسمال افرابع وافس

ر، وافظوهر أكف خيتؾػ مـ بؾد إػ دم تديد افػؼخالف  بغ افعؾعاء اجلقاب:

 ف.رْ إمر دم ذفؽ إػ افعُ  دّ رَ مَ  د، وأنبؾ

 ادسؽغ؟ و تعريػمَ بعقن: افسمال اخلومس وافس

 اخلالف ؿوئؿ بغ افعؾعاء دم ادسلفي ظذ ؿقفغ: اجلقاب:

ًٓ  أوهق أشق ،ـ ٓ مول فف أصاًل هق مَ  ؾؼقؾ: وبف ؿول احلـػقي  .مـ افػؼر حو

 .وادوفؽقي

ًٓ  ،ـ فف مول فؽـف ٓ يؽػقفهق مَ  وؿقؾ:  وهق  .مـ افػؼر وهق أؾضؾ حو

 ؿقل افشوؾعقي واحلـوبؾي.

 وـال افؼقفغ معتز وفف وجفي.
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 هؾ فؾؿسؽغ حد معغ دم افؼع؟ بعقن:افسمال افسودس وافس

أكف خيتؾػ مـ بؾد  ، وافظوهرادسؽغ دم تديدخالف بغ افعؾعاء  اجلقاب:

 ف.رْ إمر دم ذفؽ إػ افعُ  دّ رَ مَ  إػ بؾد، وأن

بعقن:   افػؼر أو ادسؽغ؟ :أُّيعا أصد حوجيافسمال افسوبع وافس 

 .سؿ ادسلفيدفقؾ َي  ؿثَ  ادسلفي خالؾقي، وفقس اجلقاب:

 مـ افػؼر وادسؽغ ـال   أن افعؾعاءغ معتز، وٓ خالف بغ وـال افؼقف 

 مـ مصورف افزـوة.

 بعض فف افذي أكف :حـقػي وأيب موفؽ ظـد افػؼر وصػي)برة: ؿول ابـ هُ 

 .فف يشء ٓ افذي أكف ظـدمهو ادسؽغ وصػي .بوؿقفو ويعقز ـػويتف

 مو بعض فف افذي هق وادسؽغ فف، يشء ٓ افذي افػؼر بؾ: افشوؾعل وؿول

 .(يؽػقف

 وجؾ ظز اهلل ٕن :ظـدي افصحقح وهق): )ابـ هبرة( اهلل رمحف افقزير ؿول

 .(1)({وادسوـغ فؾػؼراء}: ؾؼول بف بدأ

ؾنن افتحؼقؼ ؾقف ؿؾقؾ،  :ع زموكؽ دم هذه ادعوينضقِّ ؾال تُ )ؿول ابـ افعريب: و

 .(إذا ـون مـ ؽر تصقؾ: إذ ـالمهو تؾ فف افصدؿيوافؽالم ؾقف ظـوء 

 

                                                      

 .(225/ 2) ((افعؾعاء إئؿي اختالف)) (1)
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 ،ى أكف ؾؼرِس رجؾ أخرج زـوتف فشخص َح  بعقن:افسمال افثومـ وافس

 بعد أن دؾعفو تبغ فف أكف ؽـل، ؾفؾ تصح زـوتف؟و

 افعؾعاء أهنو تصح مـف. ؿقيَل افصحقح مـ  اجلقاب:

ف أكف ئادظوبؿجرد  فزـوةَ ا ك افشخُص طَ هؾ ُيعْ بعقن: افسمال افتوشع وافس

  ؾؼر؟

 ك مـ افزـوة.طَ عْ يُ نكف ؾ ،إن طفرت ظؾقف ظالموت افػؼر واحلوجي اجلقاب:

  .افـفور صدر دم  اهلل رشقل ظـد ــو: ؿول ؾعـ جرير ريض اهلل ظـف

 افسققف، ديتؼؾِّ مُ  وء،بَ افعَ  أو رعَا افـِّ  متويب ظراة حػوة ؿقم ؾجوءه: ؿول

 رأى ودِ   اهلل رشقل وجف رَ ع  ؿؾتَ  ،رَض مُ  مـ ـؾفؿ بؾ ،رَض مُ  مـ ظومتفؿ

 !!افػوؿي مـ ِبؿ

ًٓ  رمَ ؾلَ  خرج، ثؿ ؾدخؾ   أُّيو يو}» :ؾؼول خطى ثؿ ،ؾصذ وأؿوم، نذ  ؾلَ  ،بال

 آخر إػ[ 2: افـسوء] {واحدة كػس مـ خؾؼؽؿ افذي ربؽؿ اتؼقا افـوس

 ؼقاات}: احلؼ دم افتل وأيي[ 2: افـسوء] {رؿقبو ظؾقؽؿ ـون اهلل إن} أيي،

 .[28: احلؼ] {اهلل واتؼقا فغد ؿدمً مو كػس وفتـظر اهلل

 متره صوع مـ ه،رِّ بُ  صوع مـ ثقبف، مـ درمهف، مـ ديـوره، مـ رجؾ َق د  َص تَ  

 .«مترة بشؼ وفق - ؿول حتك -

 ؿد بؾ ظـفو، تعجز ـػف ـودت ةُك  بِ  إكصور مـ رجؾ ؾجوء: ؿول 

 .ظجزت
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 رأيً حتك وثقوب، ضعوم مـ قمغـ رأيً حتك افـوس، تتوبع ثؿ: ؿول 

 ـ  َش  ـمَ : » اهلل رشقل ؾؼول مذهبي، ـلكف يتفؾؾ،  اهلل رشقل وجف

 أن ؽر مـ بعده، ِبو ؾؿِ ظَ  ـمَ  وأجر أجرهو ؾؾف حسـي، ـيُش  اإلشالم دم

 .يشء أجقرهؿ مـ ـؼصيَ 

 مـ ِبو ؾؿِ ظَ  ـمَ  ووزر وزرهو ظؾقف ـون شقئي، ـيُش  اإلشالم دم ـَش  ـومَ  

 أخرجف مسؾؿ. «يشء أوزارهؿ مـ ـؼصيَ  أن ؽر مـ بعده،

حٌ افـوس ظذ افتصدق  ،دو رآهؿ ؾؼراء افرشقل  افشوهد: أن

 فؿ.قؾظ

ة ر  ؾ افصدؿي فغـل، وٓ فذي مِ ٓ َتِ »صحي حديٌ: مو  افسمال افثعاكقن:

 ؟«يّ قِ َش 

 .دم ـؾ ضرؿف مؼول، وؿد صححف افبعض ِبذه افطرق اجلقاب:

 .ظـ رشقل اهلل  وظدم ثبقتفضعػف  وافظوهر فدي   

 ؾحديٌ: ؿقؾ. يصح وصقئً  ؾقف أظؾؿ ٓؾ اإلموم أمحد ظـف ؾؼول: ئِ وؿد ُش 

 .(1)هريرة أيب مـ يسؿع مل شومل: ؿول هريرة؟ أيب ظـ دعْ اجلَ  أيب بـ شومل

 يده دم يؽقن ٓ ،ومؽتسبً  يؽقن وٓ وؿقي   يؽقن ؿد أيًضو: وؿول اإلموم أمحد

 ـون إذا ،وؿقي   ـون وإن ،افصدؿي فف تؾ ؾفذا ،ءيش ظذ ؼدريَ  وٓ حرؾي

 .مؽتسى ؽر

                                                      

   .(495/ 2) ((لغـِ ادُ )) (1)
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 .ادسلفي دم ظؾقف ؼضق  مُ  ؾفق ،يؽتسى أن ظذ ؼدريَ  ـون ؾنن 

 مرُ َيْ  بعا فوأخزتَ  فأظطقتَ  ،ٓ أم أيؽتسى رِ ْد تَ  ؾؾؿ ،أمره ظؾقؽ ُؽقَِّى  ؾنذا 

 .(1) ظؾقف

ي دِ د اهلل بـ ظَ قْ بَ ظـ ظُ مو صحي هذا احلديٌ: افثعاكقن: احلودي وافسمال 

دم حجي افقداع، وهق  أهنعا أتقو افـبل  ور، ؿول: أخزين رجالنقَ بـ اخلِ 

يـ، َد ؾْ ؼسؿ افصدؿي، ؾسلٓه مـفو، ؾرؾع ؾقـو افبك وخػضف، ؾرآكو َج يَ 

 ؟«وٓ فؼقي مؽتسى ئتعا أظطقتؽعا، وٓ حظ ؾقفو فغـلإن ص»ؾؼول: 

 حديٌ صحقح. اجلقاب:

 ه مـ حديٌ! وهق أحسـفو إشـوًدا.دَ قَ ْج أَ وؿد ؿول اإلموم أمحد: مو 

 ك افػؼر أو ادسؽغ؟طَ : ـؿ ُيعْ عاكقنوافثافسمال افثوين 

 ك بؼدر ـػويتف.طَ فقس ِلذا حد دم افؼع، وافظوهر أكف ُيعْ  اجلقاب:

 ،جيؿعقن افزـوة بعض اجلؿعقوت اخلريي عاكقن:وافثافسمال افثوفٌ 

قن ظؾقفؿ افزـوة ظذ مدار ؼسؿؾقَ  ،وظـدهؿ أشعاء افػؼراء وادسوـغ

 ؾفؾ هذا جوئز؟ ،ظذ هقئي رواتى صفريي ،يـَ افس  

ك افػؼر أو طَ كعؿ، هذا جوئز وٓ حرج ؾقف، ؾنكف خُيشك أن ُيعْ  اجلقاب:

 رستف بال كػؼي.أوتبؼك  ،، ثؿ يتكف ؾقف بنرسافادسؽغ ادول ـوماًل 

                                                      

 .(222/ 4) ((وإشوكقد ادعوين مـ ادقضل دم ودِ  افتؿفقد)) (1)
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ك طَ ؿبؾ أن ُيعْ  تفم افشخص ببقع أثوث بقهؾ ُيؾزَ  عاكقن:وافثافسمال افرابع 

 مـ افزـوة، حتك يؽقن مـ مصورف افزـوة؟

بؾ يلخذ مـ  ؟!ٓ يبقع أثوث بقتف، ؾعذ أي يشء جيؾس ويـوم اجلقاب:

 م ببقع أثوث بقتف.زَ وٓ ُيؾْ  ،افزـوة مو دام ؾؼًرا أو مسقؽـًو

ضوفى ظؾؿ ظـده مؽتبي ـبرة يؼرأ ؾقفو، : عاكقنوافثافسمال اخلومس 

 ،م ببقع هذه ادؽتبي حتك يؽقن مـ مصورف افزـوةزَ ، ؾفؾ ُيؾْ ػقدستػقد ويُ ؾقَ 

 يؽقن مـ أهؾ افزـوة؟ ؿـ ثَ ومِ 

 .م ببقع ـتبف، بؾ يسـفو فـػعف وكػع افـوسزَ ؾْ ٓ يُ  اجلقاب:

 ك مـ افزـوة.طَ ُيعْ  ،ثؿ إذا ـون ؾؼًرا أو مسؽقـًو 

قتف، ؾعا م افرجؾ أن يبقع أثوث بزَ ؾْ ٓ يُ  :تؼقل عاكقن:وافثافسمال افسودس 

 ؿقفؽ دم هذا احلديٌ: 

و مَ أَ »يسلفف، ؾؼول:   مـ إكصور أتك افـبل ظـ أكس بـ موفؽ، أن رجاًل 

س كؾبس بعضف وكبسط بعضف، وؿعى ؾْ ؿول: بذ، حِ « دم بقتؽ يشء؟

 .«ائتـل ِبعا»ؿول:  .كؼب ؾقف مـ ادوء

« هذيـ؟ـ يشسي مَ »بقده، وؿول:  ذمهو رشقل اهلل َخ ؿول: ؾلتوه ِبعا، ؾلَ  

مرتغ، أو  -زيد ظذ درهؿـ يَ مَ »ؿول:  .ؿول رجؾ: أكو، آخذمهو بدرهؿ

 ،ؾلظطومهو إيوه، وأخذ افدرمهغ .، ؿول رجؾ: أكو آخذمهو بدرمهغ«-وثالثً 
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و ؾوكبذه إػ أهؾؽ، بلحدمهو ضعومً  اصسِ »وأظطومهو إكصوري، وؿول: 

 .«و ؾلتـل بفر ؿدومً بؤَخ  واصسِ 

ى اذهى ؾوحتطِ »ا بقده، ثؿ ؿول فف: ظقدً  رشقل اهلل  د ؾقفؾلتوه بف، ؾَش  

 .«يقًمووبع، وٓ أريـؽ مخسي ظؼ 

ة دراهؿ، ؾوصسى َؼ ؾذهى افرجؾ يتطى ويبقع، ؾجوء وؿد أصوب ظَ  

 .وو، وببعضفو ضعومً ببعضفو ثقبً 

هذا خر فؽ مـ أن  جتلء ادسلفي كؽتي دم وجفؽ »: ؾؼول رشقل اهلل  

م رْ ع، أو فذي ؽُ ؿِ ْد لفي ٓ تصؾح إٓ فثالثي: فذي ؾؼر مُ يقم افؼقومي، إن ادس

 ؟«عقجِ ع، أو فذي دم مُ ظِ ػْ مُ 

 .ثبً ظـ رشقل اهلل هذا حديٌ ضعقػ ٓ يَ  اجلقاب:

أو  يوؿق  ـ شلل مـؽؿ وفف أُ مَ »مو صحي حديٌ:  عاكقن:وافثافسمال افسوبع 

و  ؟«و، ؾؼد شلل إحلوؾً ِظْدُِلَ

   سالمي.طوهر أشوكقده افصحي واف اجلقاب:

 ي ادذـقرة دم احلديٌ افسوبؼ؟ وؿق  مو مؼدار إُ عاكقن: وافثافسمال افثومـ 

  . درمًهو مـ افػضيغي تسووي أربعوؿق  إُ  اجلقاب:

 جراًمو. ( 2،975) وافدرهؿ يسووي

 جراًمو مـ افػضي. (229) = (2،975×47 ) :ؾـؼقل
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ـغ افققم آث)وبعد افبحٌ ظـ شعر جرام افػضي افصوؾقي 

 يمكي وتجـقف 9) دم مك، تبغ أن شعره هق (م29/22/2728

 تؼريًبو(.

 جـقف مكي.( 2772) = (9×229) :ؾـؼقل 

يؽػل فإلكػوق ظذ أرسة )دم احلوفي إدكك(  ٓ وهذا ادبؾغ أن دم مك

 ددة أشبقظغ.تتؽقن مـ ؾرديـ 

ي ؾال يسلل ق  وؿـ ـون يؿؾؽ ثؿـ أُ مَ  ؾال يصح أن أؿقل أن  :ظؾقف ـوءبِ و

 افـوس، وٓ يلخذ افزـوة.

إن ادؼوم خيتؾػ مـ بؾد إػ بؾد ومـ حول إػ حول، ؾؼد  :وفؽـ أؿقل

جيقز فف أخذ  ؿـ ثَ ؾؿِ  ،ؿقؿتفو ؿؾقؾي ٓ تؽػل افشخص تؽقن إوؿقي دم بؾد

 افزـوة.

 ف مـ مصورف افزـوة؟ْكِ هؾ افزواج مَ  عاكقن:وافثافسمال افتوشع 

و مـ مصورف افزـوة، وإن ؿول بذفؽ بعض ؾً ْكِ مَ  فقس افزواج اجلقاب:

 .افعؾعاء

ك مـ افزـوة فقـػؼ أو طَ عْ يُ نكف ؾ ،وو مسؽقـً أا فؽـ إن ـون افشخص ؾؼرً  

 يتزوج أو يصـع مو يتوج إفقف.
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ؼ ظذ اهلل ظقهنؿ: ادجوهد دم ثالثي َح »مو صحي حديٌ: سعقن: افسمال افتِّ 

 ؟«فداء، وافـوـح افذي يريد افعػوى افذي يريد إؽوتَ شبقؾ اهلل، وادُ 

مجوهر افرواة افثؼوت رووه ظـ  : ٕنـف ظدد مـ أهؾ افعؾؿس  َح  اجلقاب:

 .وي ظـ أيب هريرة مرؾقظً ؼُز ابـ ظجالن ظـ ادَ 

 بـ ظجالن بف. ف افبعض فتػرد حمؿد ؽؿز ؾقوؿد  

 .، ودـ أظؾف وجفهق ؿوبؾ فؾتحسغ :)ؿؾً(

جي دـ يرى جقاز ؾقف ُح هؾ احلديٌ افسوبؼ افسمال احلودي وافتِّسعقن: 

 رصف افزـوة دـ يريد افزواج؟

 وجف افدٓفي دم احلديٌ ؽر واضحي وٓ رصيي. اجلقاب:

 ؿول بجقاز رصف افزـوة دـ يريد افزواج ظدد مـ ادوفؽقي وافشوؾعقي. ،كعؿ

يػقد أن افزـوة خترج دجرد تزويٍ  ،فؽـ فقس ِلؿ دفقؾ واضح دم ادسلفي

 .افشخص

 ،ومل يتزوج ،أن افشخص إذا ـون ؾؼًرا أو مسؽقـًو :دم هذا وإكعا افصحقح 

 ثؿ هق يتزوج. ،ك مـ افزـوة فػؼره ودسؽـتفطَ ُيعْ نكف ؾ

 ك افػؼر افؽوؾر مـ افزـوة؟طَ هؾ ُيعْ  افسمال افثوين وافتِّسعقن:

مـ مصورف افزـوة، وإكعا ُيعطك مـ افػؼر افؽوؾر فقس  اجلقاب:

 افصدؿوت.
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: هؾ جيقز أن كـػؼ افزـوة ادػروضي، دم إؿومي سعقنافسمال افثوفٌ وافتِّ 

 مقائد افطعوم فؾـوس؟

 ؽ افػؼر ادول.ؾِّ ؾوٕصؾ أن مُت  :قزجيٓ  اجلقاب:

  ظؾقفو(؟غافعومؾو) كمو معـ افسمال افرابع وافتِّسعقن:

 جؿع افزـوة مـ افـوس.بـ ـؾػفؿ ويل إمر هؿ مَ  اجلقاب:

ز فؾجؿعقوت افؼظقي افتل جتؿع هؾ جيق افسمال اخلومس وافتِّسعقن:

 ؿعقن افزـوة؟رواتى دـ جَي  لافزـقات أن ُتعط

، ومل جيدوا وت أهؾ أموكي وديوكيإذا ـون افؼوئؿقن ظذ هذه اجلؿعق اجلقاب:

 غِلمٓء افؼوئؿ قجقزؾ افزـقات ويػرؿفو تطقًظو بدون أجر، ـ جيؿعمَ 

 .رواتى همٓءغ أن يعطقا قفئدسا

 ادمفػي ؿؾقِبؿ(؟و) كمو معـ :سعقنافسمال افسودس وافتِّ 

  اجلقاب:

  .اإلشالم دم يدخؾقن افذيـ (:ؿؾقِبؿ ادمفػي): يؼقل افبكي احلسـ ـون

 .ككاين أو ُّيقدي مـ أشؾؿ ـمَ : ريهْ افز   وؿول

  .اإلشالم دم دخؾ ـمَ  هق: افشوؾعل وؿول

  .يرىمو  ؿدر اإلموم يعطقفؿ ،شفؿ ِلؿ: ثقر أبق وؿول
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 ؿقل هذا  .اهلل رشقل بعد ؿؾقِبؿ فؾؿمفػي شفؿ ٓ :ضوئػي وؿوفً

 افققم ؾلمو . افـبل ظفد ظذ ذفؽ ـون إكعا: وؿوفقا افرأي، أصحوب

 .(1)ؾال

 إػ افققم أم ٓ؟ ادمفػي ؿؾقِبؿ بوٍق شفؿ هؾ افسمال افسوبع وافتِّسعقن: 

 إػ افققم أم ٓ؟ ؾفؾ ادمفػي ؿؾقِبؿ حؼفؿ بوٍق )ؿول ابـ رصد:  اجلقاب:

 ؾؼول موفؽ: ٓ ممفػي افققم.  

إذا رأى اإلموم  ،إػ افققم وؿول افشوؾعل وأبق حـقػي: بؾ حؼ ادمفػي بوٍق 

 ذفؽ، وهؿ افذيـ يتلفػفؿ اإلموم ظذ اإلشالم.

أو ظوم  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -وشبى اختالؾفؿ: هؾ ذفؽ خوص بوفـبل 

 فف وفسوئر إمي؟

 . (2)(وإطفر أكف ظوم 

 مو معـك )ودم افرؿوب(؟ ثومـ وافتِّسعقن:افسمال اف

افعبقد مـ شودِتؿ مـ أمقال افزـوة،  ىشسَ ادراد أن تُ  :ؿقؾ اجلقاب:

 .ؼقن فقجف اهلل، ويؽقن افقٓء فؾؿسؾؿغتَ عْ ويُ 

 .بغؽوتَ إظوكي ادُ  :)دم افرؿوب( أي :وؿقؾ 

                                                      

 .(92/ 3) ((افعؾعاء مذاهى ظذ اإلشاف)) (1)

 .(37/ 2) ((ادؼتصد وهنويي ادجتفد بدايي)) (2)
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ظذ  ؾقاؾؼ افسقد (أظطقؽ ادول وتعتؼـل) :ظبًدا ؿول فسقده : فق أنؾؿثاًل  

ؾفـو كسوظد هذا افعبد  .أن يعؿؾ افعبد ويسدد ثؿـف فسقده ظذ أؿسوط

 ر كػسف وكعطقف مـ أمقال افزـوة.رِّ ادؽوتى ظذ أن ُي 

 ؾؽ إرسى. :: أي(دم افرؿوب)و :وؿقؾ

 .{ودم افرؿوب} :ـؾ هذه افتعريػوت حمتؿؾي فؼقفف تعوػ :)ؿؾً(

  غ؟ف افغورمْكِ مو مَ افسمال افتوشع وافتِّسعقن: 

ز َج ـ اشتدان دم حوجي فف وظَ مَ  : هقافغورم ظذ أكقاع: أصفرهو اجلقاب:

 يـ.افد   اظـ أداء هذ

ًٓ وؿقؾ أيًضو: مَ   .ْغ ح ذات افبَ صالإل ـ اشتداكقا أو دؾعقا أمقا

 يـ.ـ موت وظؾقف دَ مَ  :وؿقؾ أيًضو

أم افغورم دم مبوح  ؟ك مـ أمقال افزـوةطَ هؾ ـؾ ؽورم ُيعْ وئي: افسمال ادِ 

 ؾؼط؟

 ك مـ افزـوة.طَ افغورم دم معصقي أو حرام ٓ ُيعْ  اجلقاب:

ظؼقؼي أو  فقذبحـوفزواج أو فقضحل أو  :ـ اشتدان دم مبوحمَ ُيْعطَك وإكعا 

 فقتزوج وهق دم أصد احلوجي فؾزواج...وهؽذا.

 ؾفؿ ؽورمقن.  :داد ديقهنؿقن مـ أمقال افزـوة فَس طَ ؾفمٓء ُيعْ 
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ـ اشتدان دم مبوح فؽـف أرسف دم هذا هؾ مَ وئي: ادِ إول بعد افسمال 

 ك مـ أمقال افزـوة؟طَ ُيعْ  -ـيْ افد  

 ٕكـو ِبذا كعووكف ظذ مزيد مـ اإلرساف. :كطَ افظوهر أكف ٓ ُيعْ  اجلقاب:

ـقػ يستديـ  :ٓٓف، ؾؾعا شلفـو اجلزارآة َؼ بعَ  اشتدان فؾجزار مثاًل  ــؿ

 يقم!! ؿول: ـون يشسي مـل حلعًا ـؾ ؟!ٓٓفآبعؼة 

 .ك مـ أمقال افزـوةطَ د مسًؾو وٓ ُيعْ ؾفذا ُيعَ 

 واهلل أظؾؿ. .هذا مو ظـدي دم ادسلفي

يـ رجؾ اشتدان فقـػؼ ظذ أرستف، وجوء وؿً افد   :وئيادِ افثوين بعد افسمال 

 ؾفؾ جيقز أن كعطقف مـ أمقال افزـوة؟ ،يـوفقس معف مو يسدد افد  

 مقال افزـوة.ك بال صؽ مـ أطَ كعؿ، ُيعْ  اجلقاب:

وـود  ،بغ ضوئػي مـ افـوس ةمعرـي صديد ً: ؿوموئيادِ افثوفٌ بعد افسمال 

ٓٓف جـقف، ؾقؿػ آة َؼ ؼتؾ ؾقفو ظدد ـبر، وـؾ هذا مـ أجؾ ظَ أن يُ 

أكو أتؿؾ هذه إمقال وٓ  :وؿول ،صخص فقس فف ظالؿي بودشؽؾي ـؾفو

 !!يصوب أحد بسقء

دول مـ موفف اخلوص، ؾفؾ يستحؼ أن يلخذ ع هذا افرجؾ هذا اؾَ وبوفػعؾ دَ 

 بدل افذي دؾعف مـ مول افزـوة؟

 ،ادسلفي معؼدة بوفػعؾ ًأحد افػريؼغ وـوك عإذا مل يؽـ احلؼ م اجلقاب:

 ؾؾف أن يلخذه مـ مول افزـوة. :حلؼـ افدموء ادول وؿوم هق بدؾع هذا
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 ول:ق ؿورِ بقصي بـ خُم مو رواه مسؾؿ مـ حديٌ ؿَ  :وافدفقؾ ظذ ذفؽ

 ًُ ًُ  تؿؾ ؿؿ حتك تلتقـو أشلفف ؾقفو، ؾؼول: أَ  رشقل اهلل  محوفي، ؾلتق

  .افصدؿي، ؾـلمر فؽ ِبو

  :إن ادسلفي ٓ تؾ إٓ ٕحد ثالثي ،بقصييو ؿَ »ؿول: ثؿ ؿول: 

 .ثؿ يؿسؽ وفي، ؾحؾً فف ادسلفي حتك يصقبفورجؾ تؿؾ مح

و قامً ك يصقى ؿِ ورجؾ أصوبتف جوئحي اجتوحً موفف، ؾحؾً فف ادسلفي حت 

 .-ا مـ ظقش دادً ِش  :أو ؿول -مـ ظقش 

و مـ ؿقمف: فؼد أصوبً َج ورجؾ أصوبتف ؾوؿي حتك يؼقم ثالثي مـ ذوي احلِ  

 :أو ؿول -و مـ ظقش قامً حتك يصقى ؿِ  !و ؾوؿي، ؾحؾً فف ادسلفيؾالكً 

 .-ا مـ ظقش دادً ِش 

 .«وو يلـؾفو صوحبفو شحتً شحتً  ،بقصيؾعا شقاهـ مـ ادسلفي يو ؿَ  

 !!فػً افـظر هـو إػ أمر دم ؽويي إمهقيوأَ 

ؾ احلعآت ٓ يؽقن إٓ دم أصعى افظروف ودم ادشوـؾ ؿ  َت  ن  أٓ وهق أَ  

وتؽود تزهؼ  ؟ــ أو ظذ مَ احلؼ دَ  وف ؾقفرَ افصعبي افتل ٓ يؽود ُيعْ 

 .إرواح أو تصؾ ؾتـي ـبرة بسبى بعض ادول

بعض افظؾؿي ٓ  ، وفؽـسلفي معروؾيأمو أن تؽقن إمقر واضحي واد 

  !ؾقتطقع افبعض ويدؾع هق فؾؿظؾقم ،دون رد احلؼقق ٕصحوِبويير
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ؾؾقس هذا مـ تؿؾ احلعآت، وإكعا ظذ اجلؿقع أن يؼػقا دم وجف افظومل 

 ويلخذوا مـف احلؼ.

ؼ أمقال افزـوة دم ؽر مصورؾفو، ؾـسك افػؼراء ـػَ أؿقل هذا حتك ٓ تُ 

 ،ـ بقـفؿ تـوزعـػؼ ادول ظذ مَ ـف، وكذهى ر ى واجلقظكوادسوـغ واد

 واحلؼ واضح واحلؽؿ واضح دم ؿضقتفؿ.

 يـ ادقً مـ مول افزـوة؟: هؾ جيقز أن ُيؼه دَ وئيادِ افرابع بعد افسمال 

 .أـثر افعؾعاء ظذ مـع ذفؽ اجلقاب:

ن وذفؽ إذا ـو .داخؾ دم افغورمغ وهق افظوهر ٕكف .وبعضفؿ ظذ اجلقاز 

 واهلل أظؾؿ. .يـ ؿد اشتداكف دم ضوظي أو مبوح بدون إرسافهذا افد  

ؾال يصح بؾ اإلمجوع  ،ؾ ابـ ظبد افز اإلمجوع ظذ ظدم اجلقازؼْ أمو كَ 

 مـخرم.

: يي مصورف افزـوةآمو تػسر ؿقفف تعوػ دم  وئي:ادِ اخلومس بعد افسمال 

 )ودم شبقؾ اهلل(؟

هؿ  (ودم شبقؾ اهلل)ف ْكِ ادؼصقد بؿَ  أنإػ ذهى مجوهر افعؾعاء  اجلقاب:

 وهق افراجح. .إلظالء ـؾؿي اهلل :افغزاة دم احلرب ضد افؽػور

 افغزاة واحلجقٍ. :وؿول ؿقم

 دم ـؾ وجقه افز. وهذا إخر رأي ضعقػ. :رون ؾؼوفقاَخ آوتقشع 
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أن ؿقفف تعوػ: )وؾقف شبقؾ اهلل(  :ظتؼد شقاهأديـ اهلل بف وٓ أَ  ؿؾً: افذي

ن افذيـ يوربقن افؽػور إلظالء ـؾؿي اهلل وصقد بف افغزاة ادجوهدادؼ

 .وفؾدؾوع ظـ ادسؾؿغ

شبقؾ )جد ذـر كيوت افؼرآن افؽريؿ آؾػل ـثر مـ  :وأمو افدفقؾ ظذ ذفؽ 

 :(اجلفودـ)ب ومرتبطً  (اهلل

ٓ   ُتَؽؾ ُػ  َٓ  اهلل ِ َشبِقؾِ  دِم  َؾَؼوتِْؾ  }ؿول تعوػ:   ادُْْمِمـِغَ  ضِ َوَحرِّ  َكْػَسَؽ  إِ

ـَ  َبلَْس  َيُؽػ   َأنْ  اهلل ُ  َظَسك َػُروا اف ِذي  { َتـْؽِقاًل  َوَأَصد   َبلًْشو َأَصد   َواهلل ُ ـَ

 .[84: افـسوء]

ونَ  َؿْد }وؿول جؾ ذـره:   اهلل ِ َشبِقؾِ  دِم  ُتَؼوتُِؾ  ؾَِئيٌ  اْفَتَؼَتو ؾَِئَتْغِ  دِم  آَييٌ  َفُؽؿْ  ـَ

وؾَِرةٌ  َوُأْخَرى  .[23: ظؿران آل] { اْفَعْغِ  َرْأيَ  ِمْثَؾْقِفؿْ  َيَرْوهَنُؿْ  ـَ

ـَ  ُيِى   اهلل َ  إِن   }وؿول أيًضو:  و َشبِقؾِفِ  دِم  ُيَؼوتُِؾقنَ  اف ِذي ُؿْ  َصػ  َلهن   ُبـَْقونٌ  ـَ

 .[4: افصػ] {َمْرُصقٌص 

ى اهلل َ إِن   }وؿول شبحوكف:  ـَ  اْصَسَ ؿْ  َأْكُػَسُفؿْ  ادُْْمِمـِغَ  ِم ؿُ  بِلَن   َوَأْمَقاَِلُ ـ يَ  َِلُ  اجْلَ

 .[222: افتقبي] {َوُيْؼَتُؾقنَ  َؾَقْؼُتُؾقنَ  اهلل ِ َشبِقؾِ  دِم  ُيَؼوتُِؾقنَ 

ده دم ؿد احتبس أدراظف وأظتُ » :ظـ شقدكو خوفد بـ افقفقد  وؿول افـبل

 ػفو دم اجلفود.ؿَ وَ  :وادؼصقد، «شبقؾ اهلل

اؽزوا بوشؿ اهلل دم »يص افغزاة ؾقؼقل: يق ات ريب وشالمف ظؾقفوـون صؾق

 .(دم شبقؾ اهلل) :ؼ ظذ اجلفودؾِ طْ . ؾقُ «شبقؾ اهلل
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مل يؽـ حلك  ،ؾ ضوظي وـؾ وجقه اخلرـ (:دم شبقؾ اهلل)معـك وفق ـون 

إكعا افصدؿوت دم شبقؾ ) :ييافزـوة دم مصورف ثعاكقي معـك، وفؽوكً أ

ًٓ (اهلل   عقـفو.بمـ تعقغ أكقاع  ، بد

ن احلٍ مـ شبقؾ )إ :ـ يؼقلمَ ؿقل : مو رأيؽ دم وئيادِ افسودس بعد مال افس

 ؟(دـ يريد احلٍ افزـوة مولمـ  جزء كف جيقز رصفإاهلل، و

 .ؿول ِبذا ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ اجلقاب:

 :ثالثي أمقروحجتفؿ  

ؾ بعض افـوس مَحَ  إول: ورود مجؾي مـ إحوديٌ افتل تػقد أن افـبل 

 .ظذ إبؾ افصدؿي

امرأة  أوصً بعال ِلو  أن -ً ظـ ظؿر وابـ ظؿر ريض اهلل ظـفعابَ افثوين: ثَ 

 ؿول هق مـ ُشبؾ اهلل. .جُيعؾ دم احلٍ :ؾؼقؾ فف .يقضع دم شبقؾ اهلل

ك افرجؾ مـ طَ عْ و أن يُ ٓ يرى بلًش  ريض اهلل ظـفعا ابـ ظبوس ـونو افثوفٌ:

 زـوة موفف دم  احلٍ.

 ر بلجقبي:ـِ مو ذُ  : ويؿؽـ أن جيوب ظذأمحد(ؾً: )ؿ

ؿؾ امرأة ظذ إبؾ افصدؿي، ؾؾقس ؾقف تكيح َي  أمو ـقن افـبل  -

أظـل  ،وإكعا هذا أمر يرجع إلموم ادسؾؿغ .بـػؼي مول افزـوة دم احلٍ

 ضريؼي افتكف دم أمقال افزـوة بدون تػريط أو تضققع.
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 ،ؾؾقس ؾقف أن ادرأة كذرت دم شبقؾ اهلل ،وأمو أثر ظؿر وابـف ظبد اهلل -

 وإكعا دم اخلر. ،دم مصورف افزـوة :أي

 ؾفق حمض اجتفود مـف. ،وأمو أثر ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفعا -

أمقال افزـوة ؾوئض أو ـو ُكعؿؾ هذه أثور إذا ـون دم كإ :ويؿؽـ أن كؼقل

 .متسع

زج أمو أن كسك افػؼراء وادسوـغ بدون ضعوم وشاب، وكسك افغرموء يُ  

 ؾال يصح بحول. !ل مـ يريد احلٍ أو افعؿرةوكعط !ِبؿ دم افسجقن

ل مـ أمقال افزـوة مستشػك ـبهؾ جيقز أن كَ  وئي:ادِ افسوبع بعد افسمال 

 فعالج ادر ى بودجون؟

ـ مصورف افزـوة، وادستشػك ؾبـوء ادستشػقوت فقس م :ٓ جيقز اجلقاب:

 وـالمهو فقس مـ مصورف افزـوة بال خالف. ،افغـل وافؽوؾر يدخؾف

 -عا يػعؾف بعض افـوس مـ مجع افزـقات فبـوء مستشػقوتؾ :ـوًء ظؾقفبِ و

وإكعا ؽويي مو اشتدفقا بف وجف دم تػسر ؿقفف  .فقس ظؾقف مستـد صحقح

وهق وجف ضعقػ  .لهنو ـؾ ظؿؾ برب)ودم شبقؾ اهلل( وؾسوهو  :تعوػ

 ومردود.
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تشػك فؾػؼراء ص مسخص   أكف شقُ فق اؾسضـو مثاًل  وئي:ادِ افثومـ بعد افسمال 

 وادسوـغ مـ ادسؾؿغ ؾؼط فعالجفؿ بودجون، ؾفؾ هذا جوئز؟

وهق يتكف ؾقف  ،ؽ افػؼر أو ادسؽغ مول افزـوةؾ  إصؾ أن ُيؿَ  اجلقاب:

 ؾقلـؾ ويؼب ويعوفٍ.

ادستشػك فؾػؼراء  ابعض أصحوب إمقال أراد أن خيصص هذ فؽـ فق أن

ؾفـو ، وهل ماليغ مثاًل، زـوتف وادسوـغ مـ ادسؾؿغ ؾؼط مـ أمقال

 .اجلقازهل شتؽقن افػتقى 

وإكعا ٕكـو هـو شـؼقؿ  ،مـ مصورف افزـوةف ْكِ فقس مـ بوب أهنو مَ  

  .ـيؼوم ويل افسػقف، ؾـؽقن وـالء ظـ افػؼراء وادسوـغ هذه افس  أكػسـو مُ 

ؿ فؽـفؿ شقـتػعقن بوفعالج ه ،فـ يلخذوا زـوة هذا افرجؾ هذا افعوم ،كعؿ

 ِمو شبؼ ذـره. ةوتؽقن هذه مسلفي خوصي مستثـو ،هؿ بعد ذفؽرَس وأُ 

: هؾ بـوء اددارس وادعوهد وادؽتبوت افؼظقي وئيادِ افتوشع بعد افسمال 

 جيقز مـ أمقال افزـوة؟

 افزـوة. ـ مصورفم ً هذه افتل ُذـرَت ؾقسؾ :ٓ جيقز اجلقاب:
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ًٓ  ،وهق ؾؼر ،: رجؾ تقؾوه اهللوئيادِ افعوش بعد افسمال  شسى فقُ  مل يسك مو

 ؽػـ؟اففف بف ـػـ، ؾفؾ جيقز أن كشسي فف بف 

ؾذفؽ  ،مـ ؽر أمقال افزـوة ــ يتصدق ظؾقف بؽػاجلقاب: إذا مل كجد مَ 

وإخذ مـ أمقال افزـوة  ،دؾـ بدون ـػـيُ وٓ يصح أن  ،جوئز ٕكف ؾؼر

 .هـو فرضورة

م وٓ ُّيون رَ ؾؽذفؽ ُيؽْ  ،بف فػؼرهز ظـ افقؾوء َج وظَ  ،يـوفق موت وظؾقف دَ  

 شسى فف افؽػـ مـ أمقال افزـوة ٕكف ؾؼر.ويُ  ،بعد مقتف

ؾ اإلمجوع ظذ أكف ٓ ؼَ اإلموم ابـ ظبد افز ادوفؽل كَ  : فؽـؾنن ؿول ؿوئؾ

 يـدَ  افزـوة مـ ىمد  يُ  ٓ أكف ظذ وأمجعقا) ؾؼول:  شسى ِبو ـػـ فؾؿقً.يُ 

 ،مصحػ مـفو شسىيُ  وٓ ،مسجد مـفو كبـَ يُ  وٓ ،مـفو ـؽػ  يُ  وٓ ،مقً

 .(1)(ؽـل مسؾؿ وٓ فذمل كطَ عْ يُ  وٓ

وـؾعا وجدكو مقً  ،أفػ ـػـ مثاًل  ي، ؾال كشس، هذا إمجولكعؿ :ؿؾً 

 وإكعا هذه حوفي خوصي مستثـوة. !أظطقـوه ـػـًو

ه بعض س  فقجف ؾَ  :وإكعا هق مـخرم ،ؽر صحقح وهذا اإلمجوع أصاًل 

 أكف ـؾ وجقه اخلر واإلصالح. {ودم شبقؾ اهلل}: ؿقفف تعوػ افعؾعاء دم

 

                                                      

 .(223/ 9)(( آشتذـور)) (1)
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َ  وئي:ادِ احلودي ظؼ بعد افسمال  ع هؾ جيقز رصف أمقال افزـوة فشؼ افس 

 وبـوء افؽبوري؟

 .ٓ جيقز بحول اجلقاب:

: هؾ جيقز فشخص أن يذهى ددرشي ويسلل وئيادِ افثوين ظؼ بعد افسمال 

دؾع هق ِلؿ مـ أمقال ويَ  (؟يدؾعقا ادصوريػ ـ افطالب افذيـ ملمَ ) :اددير

 افزـوة؟

 ثؿ هق يتكف ؾقف. ،ؽ افػؼر ادول دم يدهؿؾ  إصؾ أن يُ  اجلقاب:

همٓء  روهق أن كتلـد مـ ؾؼر أوفقوء أمق ،ئز بؼقدهذا جو :فؽـ هـو أؿقل

، ؾربعا يؽقن ؾقفؿ أؽـقوء فؽـ أوفقوء ُتدؾع ِلؿ ادصوريػشافتالمقذ افذيـ 

مـ  ؿٓ ُّيتؿقن ِبذا، ؾنذا تلـدكو أهنؿ ؾؼراء جوز دؾع ادصوريػ ِل إمقر

 أمقال افزـوة مـ بوب افقـوفي.

 ـ تػرغ فؾعبودة مـ افزـوة؟ك مَ طَ هؾ ُيعْ  وئي:ادِ بعد ظؼ  فٌوافثافسمال 

 صورف افزـوة.مك ؾؾقس مـ طَ ٓ ُيعْ  اجلقاب:

 أو مـفو يؿـعف سىوافؽ ،افعبودات كقاؾؾ ظذ ؿبؾأَ  ـمَ  وأمو)ؿول افـقوي: 

 ظبودتف مصؾحي ٕن :بوٓتػوق افزـوة فف تؾ ؾال ،ِبو افقؿً اشتغراق ـمِ 

 .(1)(بوفعؾؿ ادشتغؾ بخالف ،ظؾقف ؿورصة

                                                      

 .(292/ 6) ((ادفذب شح ادجؿقع)) (1)
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وفى افعؾؿ ادتػرغ فؾعؾؿ مـ ضك طَ هؾ ُيعْ  وئي:ادِ افرابع ظؼ بعد افسمال 

 افزـوة؟

 دم افطؾى. وـون متفًدا ،ك إذا ـون ؾؼًرا أو مسؽقـًوطَ ُيعْ  اجلقاب:

 مشتغؾ أكف إٓ ،بحوفف يؾقؼ ـسى ظذ رَد ؿَ  وفق :ؿوفقا)ؿول اإلموم افـقوي: 

 ظـ ٓكؼطع افؽسى ظذ أؿبؾ فق بحقٌ ،افؼظقي افعؾقم بعض بتحصقؾ

 .ـػويي ؾرض افعؾؿ تصقؾ ٕن :افزـوة فف حؾً ،افتحصقؾ

 ،افؽسى ظذ ؿدر إذا افزـوة فف تؾ ؾال افتحصقؾ مـف كتيتل ٓ ـمَ ( وأمو) 

 .بوددرشي مؼقعًا  ـون وإن

 .هذا افذي ذـركوه هق افصحقح ادشفقر 

 :ر افدارمل دم ادشتغؾ بتحصقؾ افعؾؿ ثالثي أوجفـَ وذَ  

 .ر ظذ افؽسىَد يستحؼ وإن ؿَ  :)أحدهو( 

 .ٓ :)وافثوين( 

وإٓ  ،اشتحؼ ،رجك تػؼفف وكػع ادسؾؿغ بفو يُ إن ـون كجقبً  :)وافثوفٌ( 

 .ؾال

 .(1)( فدارمل دم بوب صدؿي افتطقعرهو اـَ ذَ  

 

                                                      

 .(297/ 6) افسوبؼ (1)
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 :: مو معـك ؿقفف تعوػ دم مصورف افزـوةوئيادِ اخلومس ظؼ بعد افسمال 

 ؟{وابـ افسبقؾ}

وٓ  ،واكؼطع بف افسبقؾ ،ابـ افسبقؾ هق ادسوؾر مـ بؾد إػ بؾد اجلقاب:

 بؾغ بف بؾده أو يلـؾ ويؼب. ؾفذا مـ مصورف افزـوة.مول معف يَ 

أظطقا افسوئؾ وإن »: مو صحي حديٌ: وئيادِ ظؼ بعد افسودس افسمال 

 ؟«جوء ظذ ؾرس

 ٓ يصح. اجلقاب:

رجؾ ؽـل، ورـى شقورتف مسوؾًرا مـ  وئي:ادِ افسوبع ظؼ بعد افسمال 

ؾلخذوا شقورتف  ،افؼوهرة إػ اإلشؽـدريي، ؾتعرض فف بعض ؿطوع افطريؼ

يوف يطؾى وـؾ ادول افذي معف، ؾؾجل إػ ؿريي صغرة مـ ؿرى إر

 ـل دم بؾده؟ؽك مـ مول افزـوة رؽؿ أكف طَ ؾفؾ ُيعْ  ،ادسوظدة

مو دام ؿد اكؼطع  ،و دم بؾدهك مـ مول افزـوة وإن ـون ؽـق  طَ ُيعْ  ،كعؿ اجلقاب:

 بف افسبقؾ.

ؾـو أن ابـ افسبقؾ ـون مسوؾًرا شػر رَ إذا ظَ  وئي:ادِ افثومـ ظؼ بعد افسمال 

 ة؟ؾفؾ كعطقف مـ أمقال افزـو ،معصقي

ٕن دم هذا إظوكي فف  :ك ادسوؾر دم معصقي مـ مول افزـوةطَ ٓ ُيعْ  اجلقاب:

 ظذ معصقتف.
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يـ واحتسوبف مـ ؿ إشؼوط افد  ؽْ مو ُح  وئي:ادِ افتوشع ظؼ بعد افسمال 

 ؟افزـوة

يـ فؽـف وبصقرة أخرى: يل ظـد صخص أفػ جـقف، وحؾ مقعود وؾوء افد   

 ػ وأحسبفو مـ زـوة مويل؟فك هذه إؼدر، ؾفؾ جيقز يل أن أترؾؼر ٓ يَ 

 :هذه ادسلفي حمؾ خالف بغ افعؾعاء اجلقاب:

 .يـ واحتسوبف مـ افزـوةأـثرهؿ يؿـعقن هذا، يؿـعقن إشؼوط افد  و 

 .هوبعضفؿ ظذ جقاز 

 :ؾقف اجتؿعً اللخلِ  :صوحبف ظـ مزئ ؽر ظـدي هق)بقدة: ؿول أبق ظُ 

 هذا خالف ظذ ـوكً افصدؿي دم  اهلل رشقل ـيُش  ؾنن: إحداهو أمو

 ثؿ إؽـقوء، أيدي طفر ظـ ادول أظقون مـ يلخذهو ـون إكعا ٕكف افػعؾ:

 .بعده اخلؾػوء ـوكً وـذفؽ افػؼراء، دم دهورُ يَ 

 وؿد زـوة، مـ يـدَ  احتسوب دم ٕحد نذِ أَ  أكف مـفؿ أحد ظـ يلتـو ومل 

 .دهرهؿ دم داكقنيُ  ـوكقا ؿد افـوس أن ؿـوؾِ ظَ 

 معـك ظذ صوحبف يد مـ خرج ؿد مقجقد، ؽر تووٍ  مول هذا أن :افثوكقي

 فقس ؾفذا !بوفـقي ؽره إػ افتقاء بعد تقيؾف يريد هق ثؿ يـ،وافد   افؼرض

 يستلكػ ثؿ يـ،افد   ذفؽ ؼبضيَ  حتك بقـفؿ، افـوس معومالت دم بجوئز

 .رأَخ  افقجف

 !وجؾ؟ ظز اهلل وبغ افعبود بغ ؾقعا جيقز ؾؽقػ 
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 يئس افذي ؿد يـافد   ِبذا موفف يؼل أن أراد إكعا يؽقن أن آمـ ٓ أين: ثيوافثوف

 .ويوئًس  مـف ـون إذا بف، يؼقف دوفف ادءً رِ  ؾقجعؾف مـف،

 .(1)(وخوفًص  فف ـون مو إٓ وتعوػ تبورك اهلل ؼبؾيَ  وفقس 

 ذفؽ وـون - افصدؿوت أهؾ بعض ظذ يـدَ  فف ـون ـومَ )ؿول ابـ حزم: و

 بؾف،ؿِ  يـفبَد  ظؾقف ؾتصدق - موصقي أو ؾضي، أو وذهبً  أو ا،صعرً  أو ار  بُ  يـافد  

 .ذفؽ أجزأه ،زـوتف مـ أكف بذفؽ وكقى

 هق مـ ظذ بف وأحوفف ،يستحؼف مـ ظذ يـافد   بذفؽ َق د  َص تَ  فق وـذفؽ 

  .جيزئف ؾنكف ،افزـوة بذفؽ وكقى ،ظـده فف

 أهؾ ظذ دقيتص وبلن افقاجبي، بوفصدؿي ملمقر أكف: ذفؽ برهون

 يـافد   مـ إبراؤه ـون ؾنذا مـفو، ظؾقف بعا افقاجبي زـوتف مـ افصدؿوت

 . (2)(أجزأه ؾؼد ،صدؿي يسؿك

  افؼقفغ معتز وفف وجفي صحقحي.ـال: أمحد()ؿؾً 

 هؾ جيقز أن أظطل إؿورب مـ افزـوة؟ وئي:ادِ بعد ِعؼون افافسمال 

د ؽر افبوفغغ، وافزوجي، ـ جتى كػؼتف ظؾقؽ )ـوٕوٓـؾ مَ  اجلقاب:

 .افزـوة بحول تعطقفؿجيقز فؽ أن وافقافديـ( ٓ 

                                                      

 .(534: ص)(( إمقال)) (1)

 .(224/ 4) ((بؤثور حذ  ادُ )) (2)
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 ،وهؿ ؾؼراء أو مسوـغ ،ـؾ مـ ٓ جتى كػؼتفؿ ظؾقؽ مـ إؿورب أمو 

 ؾقجقز فؽ أن خترج ِلؿ افزـوة.

: امرأة ؽـقي وزوجفو وأوٓدهو ؾؼراء، وئيادِ احلودي وافعؼون بعد افسمال 

 جفو زـوة موِلو فػؼره أو مسؽـتف؟ؾفؾ جيقز ِلو أن تعطل زو

 . افعؾعاءهذا جوئز دم أصح ؿقيَل  اجلقاب:

أحؼ  ووفدكِ  جِؽ وْ زَ »بـ مسعقد: فزوجي ظبد اهلل  وافدفقؾ ظؾقف ؿقفف  

ًِ مَ   .«بف ظؾقفؿ ـ تصدؿ

يـ، ؾفؾ جيقز يل ظذ ابـل أو زوجتل دَ  وئي:ادِ بعد ِعؼون افو وينفثاافسمال 

 يـ؟فؼضوء هذا افد  مـ زـوة مويل  عاأن أظطقف

ز ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾعاءَج  اجلقاب:  وهق افصحقح. ،ق 

 يـ امرأتف أو ابـف.داد دَ ٕن افرجؾ ٓ جيى ظؾقف َش 

 أو إخقتف، أو ابـف أو ،أمف أو أبقه ـون ـومَ )  ؿول أبق حمؿد بـ حزم:

 أن فف جوز -بغؽوتَ مُ  ـوكقا أو اهلل: شبقؾ دم ؽزوا أو افغورمغ، مـ -امرأتف

 دم ظقهنؿ وٓ ديقهنؿ أداء ظؾقف فقس ٕكف افػرض: صدؿتف مـ عطقفؿي

 ِمو بودـع كص يلِت  ومل ؾؼراء، ـوكقا إن كػؼتفؿ تؾزمف وـعا ،وافغزو افؽتوبي

 .(1)(ذـركو

 

                                                      

 .(276/ 4) ((حذ  ادُ )) (1)
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ؽؿ دم كؼؾ افزـوة مـ بؾد إػ مو احُل  وئي:ادِ بعد ِعؼون افو وفٌثافافسمال 

 بؾد؟

ِـّ ؾؼراء بؾد ادُ كف افزـوة ظذ إصؾ أن تُ  اجلقاب: وٓ خترج إػ بؾد  ،لز

 أخرى إٓ فعؾي مـ افعؾؾ.

 .وِلذا ذهى ـثر مـ أهؾ افعؾؿ إػ مـع كؼؾفو

 بجقاز كؼؾفو.وذهى ظدد ـبر أيًضو إػ افؼقل  

ِـّ ق ظذ أهؾ بؾد ادُ ر  ػَ ػ أن تُ وْ إَ  :)ؿؾً( ـؼؾ إٓ فسبى ـشدة ل، وٓ تُ ز

تػطـ افـوس ؼؾفو إػ أؿوربف حقٌ ٓ يَ ـ يــؼؾ إفقفؿ، أو مَ ـ تُ مَ  حوجيِ 

 وؽر ذفؽ. ...إفقفؿ

فؽـف خالف  ،ؾزـوتف صحقحي أيًضو ،دون شبى ؾفو صخص ؼَ وفق كَ 

 ػ.وْ إَ 

 هؾ جتقز افزـوة دـ هؿ مـ آل افبقً؟ وئي:ادِ افرابع وافِعؼون بعد افسمال 

  .ه وٓ ٔل بقتف دم حقوتف  ومـ بعد ٓ جتقز افزـوة فؾـبل  اجلقاب:

 ؾف ظدد ـبر مـ أهؾ افعؾؿ.ؼَ كَ  ،هذا إمجوع متقؼـ

مـ أخذ  ع آل بقً افـبل ـِ إذا مُ  وئي:ادِ اخلومس وافعؼون بعد افسمال 

 ؿس، ؾفؾ جيقز ِلؿ إخذ مـ افزـوة؟س اخلُ حؼفؿ وهق مُخ 

كعؿ، دم هذه احلوفي جيقز ِلؿ إخذ مـ افزـوة إذا ـوكقا مـ  اجلقاب:

 مصورؾفو.
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 إخذ ِلؿ جوز ،ؿساخُل  سمُخ  مـ عقاـِ مُ  إذا هوصؿ وبـق)قؿقي: ؿول ابـ ت

 أبق وؿوفف ،أصحوبـو مـ وؽره يعؼقب افؼويض ؿقل وهق .افزـوة مـ

 .(1)(ورضورة حوجي حمؾ ٕكف :افشوؾعقي مـ واإلصطخري يقشػ

وئي: هؾ جيقز دؾع افزـوة ؿبؾ حؾقل ادِ ؼون بعد افسودس وافعِ افسمال 

 وؿتفو؟

 بجقاز ذفؽ  مجفقر افعؾعاء، وهق افصحقح. اجلقاب: ؿول

وئي: مو أدفي اجلؿفقر ظذ جقاز تعجقؾ ادِ افسوبع وافعؼون بعد افسمال 

 افزـوة ظـ مقظدهو؟

  اجلقاب: 

 ًٓ ظؿر ظذ  ٌ رشقل اهلل عَ بَ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول: : أو

ظؿ رشقل اهلل  ع ابـ مجقؾ، وخوفد بـ افقفقد، وافعبوسـَ افصدؿي، ؾؼقؾ: مَ 

 !!صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .ا ؾلؽـوه اهللمو يـؼؿ ابـ مجقؾ إٓ أكف ـون ؾؼرً » :ؾؼول رشقل اهلل  

 .س أدراظف وأظتده دم شبقؾ اهللا، ؿد احتبَ وأمو خوفد ؾنكؽؿ تظؾؿقن خوفًد  

 .«، ومثؾفو معفوف صدؿيوأمو افعبوس ؾفل ظؾق

 .«ق أبقف؟ـْ ؾ ِص أن ظؿ افرج رَت عَ يو ظؿر، أمو َص »ثؿ ؿول: 

 أكف أخذهو مـف مؼدًمو. -فوجظذ أحد إ -يػقد افشوهد: ؿقفف 

                                                      

 .(373/ 5)(( افؽزى افػتووى)) (1)
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 ، ؾؾق أنـٌثوكًقو: افؼقوس يؼتيض اجلقاز، ؾقجقز تؼديؿ افؽػورة ظذ احلِ 

ؼع ر ؿبؾ أن يَ ؽػِّ ز فف أن يُ وج ،د أن يسوؾراأر، وصخًصو حؾػ أٓ يسوؾر

ؾقجقز أداء  .ظدهيـ ؿبؾ حؾقل مقوـذفؽ جيقز ؿضوء افد   دم افسػر.

 افزـوة ؿبؾ حؾقل مقظدهو.

ل لافعبوس َش  : مو صحي حديٌ: أنوئيادِ ؼون بعد افثومـ وافعِ افسمال 

 ؟ؾرخص فف دم ذفؽ ،تعجقؾ صدؿتف ؿبؾ أن تؾ  افـبل

 اجلقاب: معؾ بوإلرشول.

ًٓ  وئي:ادِ ؼون بعد افتوشع وافعِ افسمال   ؟هؾ جتقز زـوة افػطر مو

 إحـوف. أجوزهو .اجلؿفقرع ذفؽ ـَ مَ  اجلقاب:

ًُ ص  إمر واشع، وؿد ؾَ  : أرى أن)ؿؾً(  :رشوفي يل بعـقانهذا دم  ؾ

 .(افػتووى اخلػوف دم زـوة افػطر وآظتؽوف)

ض رشقل اهلل صذ اهلل رَ ؾَ »مو صحي حديٌ:  وئي:ادِ افثالثقن بعد افسمال 

ي ؿعْ رة فؾصوئؿ مـ افؾغق وافرؾٌ، وضُ فْ ظؾقف وشؾؿ زـوة افػطر ضُ 

 ـ أداهو بعد افصالةؾفل زـوة مؼبقفي، ومَ  ـ أداهو ؿبؾ افصالةفؾؿسوـغ، مَ 

 ؟«ؾفل صدؿي مـ افصدؿوت

 هذا حديٌ ضعقػ. اجلقاب:

تصح زـوة افػطر فغروب صؿس  :عؿؾ بف مجوهر افعؾعاء، بؾ ؿوفقاومل يَ 

 يقم ظقد افػطر.
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  ـوةممفػوت كوؾعي دم افز

 يقشػ افؼرضووي. /مي افػؼقف افدـتقرال  فؾعَ  (ؾؼف افزـوة)( 2)

 حمؿد بـ ظع حالوة. /فؾشقخ ادحؼؼ (اجلومع ٕحؽوم افزـوة)( 2)

حمؿقد بـ مسعد  /ٕخل دم اهلل افشقخ ادحؼؼ (مصورف افزـوة)( 3)

 رمحف اهلل رمحي واشعي وأشؽـف ؾسقح اجلـون. ،افبقرشعقدي

قم. /فؾدـتقر (فثعارزـوة افزروع وا) (4)  حمؿد ؿوشؿ افش 

 ظؿرو ظبد ادـصػ ادحالوي. /فؾشقخ ادحؼؼ (زـوة اخلرضاوات)( 5)
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 اخلومتي

 .وِبذا افؼدر مـ إشئؾي أـقن ؿد اكتفقً مـ ؾتووى افزـوة

وٓ أزظؿ أكـل ضرحً ـؾ شمال يتوجف ادسؾؿ ؾقعا يتعؾؼ  

 .ؿتلبػؼف افزـوة، فؽـ ؿد بذفً مو دم ضو

وأن  و،مو يـػعـ وؿـؾِّ عَ وأن يُ  وؿـؾ  بعا ظَ  واهلل أن يـػعـوأشلل   

غ وأكو جيعؾـو مـ افعودِ  عؾ هذا افعؾؿ صوهًدا فـو ٓ ظؾقـو،جَي 

 .افعومؾغ

ـعا أشلفف شبحوكف أن يـػع ِبذا افؽتوب ادسؾؿغ وادسؾعات  

 .دم ـؾ بؼوع افدكقو

ج افزـوة ووضعفو إخراإػ  ملوأدظق ادسؾؿغ دم ـؾ افعو 

 .دم مصورؾفو افصحقحي افتل حددهو اهلل تعوػ

وكحـ ظؾقف وـالء، ؾعؾقـو أن  ،ادول مول اهلل عؾؿقا أنوفقَ  

 كمدي حؼ اهلل تعوػ دم هذا ادول، وحؼ افػؼراء وادسوـغ.
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ًٓ  بؾوؿ ؾفق  :وأخًرا أن أختؿ أشطر اخلومتي، أصؽر اهلل أو

مي ال  صقخـو افعَ  ثؿ أصؽر !صوحى ـؾ كعؿي وـؾ ؾضؾ

 ـلؿؾ  حػظف اهلل، ؾؼد ظَ  ،مصطػك بـ افعدوي /افػؼقف

 .ـؾ خر لؾجزاه اهلل ظـ ،إػ افطريؼ افصحقح وأرصدين

 أمل وزوجتل مـ شػلـعا أشلل اهلل شبحوكف وتعوػ أن يَ  

  .آؾي ومرض ـؾ

 .أن يبورك دم أكػوس ظؿر وافديأشلفف جؾ وظال و

.وأصؽر ـؾ مَ    ـ فف ؾضؾ ظذ 

ِـّ أُ و ، تعؾعًا ؿبول ظذ افعؾؿ افؼظلر إخقاين وأخقايت بوإلذ

 .ؾوفعؾؿ افؼظل هق افـوؾع :وتعؾقعًا 

ِـّ وأُ    يـػؼقا ظذ ضؾبي افعؾؿ لن بر أصحوب إمقال ذ

 .ويسوكدوهؿ، ؾؿـ افصدؿوت اجلوريي افعؾؿ افذي ُيـتػع بف
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ؾعؾقؽ  ،أن تؽقن ظوًدو زَت َج ظَ  نْ إِ  ،ؾقو صوحى ادول 

إجر إن صوء اهلل  ، وفؽؾبي افعؾؿ ومقاشوِتؿبؽػوفي ض

  تعوػ.

 واحلؿد هلل رب افعودغ.

ك ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفف ورِ ؿ وبَ ؾِّ افؾفؿ وَش  ؾِّ وَص  

 .أمجعغ وصحبف

 أمحد بـ حمؿقد آل رجى وادحؼؼ/ وـتبف ببـوكف: افبوحٌ

، فعوم أفػ وأربععِائي وأربعغ ( مـ صفر ربقع افثوين25)

 .فـبل مـ هجرة ا

 م(.2729ـ يـوير ـ 2يقم افثالثوء ) ؾجرادقاؾؼ 

 بؼريي خوفد بـ افقفقد ـ مـشلة أبق ظؿر ـ احلسقـقي ـ افؼؿقي ـ مك.

 72552537627واتس:    72722263228هوتػ: 

 

 


